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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
in uzine și institute de cercetare din Capitală

intr-o atmosferă de puternică
’ Vizita de lucru a tovarășului Nicolae , Ceaușescu în mari întreprinderi și instituții de > cercetare din București - vizită începută la * 23 ianuarie,însuflețire - a continuat miercuri, prilejuindi și în această zi un larg și rodnic dialog în i probleme importante de muncă, cu implica- 1 ții deosebite în planul creșterii producției ’ materiale și spirituale, al dezvoltării economice și sociale a Capitalei, a întregii țări.Conducătorul partidului și statului a examinat împreună cu cadre de conducere din economie, cu numeroși muncitori și specialiști, cu oameni de știință și cercetători modul în care se înfăptuiesc obiectivele stabilite de Conferința Națională a partidului, ho- tărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie

anul trecut, a analizat posibilitățile existente pentru realizarea cincinalului înainte de termen, pentru ridicarea activității din toate domeniile pe un plan calitativ superior, corespunzător cerințelor etapei actuale de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Apreciind rezultatele obținute, experiența cumulată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat și indicat in discuțiile cu colectivele de oameni ai muncii din unitățile vizitate, o serie de măsuri de o deosebită însemnătate, menite să contribuie la perfecționarea activității în toate compartimentele construcției socialiste.Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii Virgil Trofin, Gheorghe Cioară și Cornel Burtică.
întîmpinîndu-1 pretutindeni cu dragoste, cu nestăvilit entuziasm, pe conducătorul partidului și statului nostru, oamenii muncii i-au adresat calde cuvinte de recunoștință, de înaltă prețuire pentru pasiunea și ho'tărîrea cu care militează în scopul creării unei economii moderne în țara noastră, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Ei și-au exprimat adeziunea deplină față de politica internă și externă a partidului, hotărîrea unanimă de a face totul pentru a traduce în viață hotărîrile partidului, de a rea-

liza cu forțe biectiv termen.Folosind fericitul prilej a-1 avea în mijlocul lor pe varășul Nicolae Ceaușescu, preajma celei de-a 55-a :
unite mărețul cincinalul înainte o-dede ■ to- în aniversări a z'iîei sale de naștere și împlinirii a 40 de ani de neobosită activitate in rîndurile partidului, oamenii muncii din Capitală i-au adresat celui mai iubit fiu al poporului nostru cuvinte pornite din adîncul inimii, urări de deplină - sănătate și putere de muncă, spre binele și fericirea poporului nostru, spre gloria României socialiste.
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Cea de-a doua zi a vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu in Capitală a început cu Institutul central de cercetări chimice — unitate care coordonează întreaga activitate de cercetare științifică din domeniul chimiei, desfășurată în institute și centre de cercetare, laboratoare uzinale și catedre din învățămîntul superior de specialitate.Secretarul general al partidu- ly!-,este întîmpinat de tovarășii dk’ing. Elena Ceaușescu, director general al Institutului central de cercetări chimice, Mihail Floreșcu, ministrul industriei chimice, prof. Ioan Ursii, președintele Consiliului Național pentru. Știință și Tehnologie, de oameni de știință.Întîlnirea cu specialiștii institutului a fost consacrată a- bordării analitice, de perspectivă, a unor probleme de primă importanță privind organizarea și desfășurarea cercetării științifice în domeniul chimiei și în ansamblul activității de cercetare.în sala de consiliu, ing. Gheorghe Dinu, director tehnic al Institutului central de cercetări chimice, prezintă oaspeți-

lor modul de organizare a cercetării chimice din țara noastră, potențialul său, precum și contribuția cercetătorilor la valorificarea superioară, complexă, a unor materii prime indigene, la dezvoltarea rapidă a industriei chimice românești. Antrenați în marea întrecere pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, cercetătorii chi- miști au prevăzut să elaboreze în acest an 90 de tehnologii și să rezolve mai devreme un important număr de teme de cercetare, a căror aplicare rapidă în marile uzine ale chimiei va contribui la depășirea sarcinilor de plan. Sînt relevate aportul adus de cercetători pe marile platforme chimice la reducerea termenelor de punere în funcțiune și a atingerii parametrilor proiectați la noile o- biective. asistența tehnică acordată de aceștia în vederea însușirii și stăpînirii depline de către chimiștii care exploatează instalațiile executate după tehnologiile elaborate de institut.în timpul dialogului care are loc aici, ministrul industriei chimice, Mihail Floreșcu, a arătat că actuala organizare a cer-

cetării chimice pe principiul coordonării sale de către un institut central și-a dovedit din plin eficiența. S-a urmărit o coordonare completă a cercetării în institute, cît și a celei desfășurate în laboratoarele uzinelor industriei chimice .și în cadrul catedrelor din învățămîntul superior de ceasta bază, tut realiza de cercetare înfăptuit mai strînsă proiectare și producție contribuie și faptul stitutul și-a creat stații pilot în aproape toate uzinele Această concepție nouă, modernă. a activității științifice — a subliniat varășei Ceaușescu.consiliul științific al acestui forum de cercetare, a elaborat forma organizatorică a cercetării chimice.La rîndul său, prof. Ioan Ur- su, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. a arătat că rezultatele obținute de Institutul central de cercetări chimice recomandă extinderea acestei forme de desfășurare a activității de cercetare științifică și în alte ramuri ale industriei, treeîndu-se deja la această acțiune.Apreciind activitatea desfășurată de specialiștii de aici, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea asigurării în viitor a unui coordonator al activității de cercetare pe fiecare din marile probleme. Să fie reuniți în acest scop, în cadrul unor colective, specialiști din domeniul. respectiv, indiferent de sectorul sau ministerul. în care își desfășoară activitatea. Prin această concentrare se va reduce în mod substanțial durata aplicării în producție a rezultatelor cercetării. în același timp, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă că în vederea obținerii și punerii în producție într-un timp rapid a unor instalații de mare eficiență economică să se realizeze în mod unitar o colaborare strînsă

specialitate. Pe a- în un în astfel 1973 s-a pu- plan unic chimie. S-a o legătură între cercetare, la care că in-chimice.el — aparține to- dr. ing. Elena care, împreună cu

între cercetare, proiectanții de tehnologii și cei din construcția de mașini astfel îneît paralel cu cercetarea pentru elaborarea noilor tehnologii, să se întocmească studiile și proiectele instalațiilor necesare. în acest fel — a arătat secretarul general al partidului — se va putea scurta mult termenul de introducere în producție a cercetărilor, fapt ce va permite obținerea unei eficiente economice ridicate. Conducerea institutului și a ministerului de resort, mulțumind pentru soluțiile deosebit de prețioase privind desfășurarea activității de cercetare. s-a angajat ca în cel mai scurt timp să-și perfecționeze

munca în acest domeniu potrivit indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu.în continuare se vizitează o expoziție care cuprinde o gamă bogată de produse din diverse domenii industriale, realizate pe baza tehnologiilor puse la punct de chimiști. prezentate, de asemenea, chete ale unor instalații struite sau în curs de realizare după tehnologiile cercetătorilor noștri, precum și diverse produse de mic tonaj, de o importanță deosebită, obținute in cele două uzine — de la București și Rîșnov — ale Institutului central de cercetări chimice.Printre realizările de prestigiu ale ICECHIM se remarcă tehnologiile originale de fabricare a cauciucurilor stereospe- cifice pe baza cărora va fi construită o instalație de mare capacitate pe platforma petrochimică de la Ploiești, a poli- propilenei, masă plastică cu largi domenii de utilizare, precum și a Unor copolimeri cu variate domenii de utilizare. Sînt prezentate, totodată, unele din tehnologiile elaborate de colectivele altor unități componente ale institutului central. Se remarcă noile metode de fabricare a etilbenzenului și știre- nului. a unor fire și fibre sintetice cu largi domenii de aplicare în industria de confecții și tricotaje, produse pentru combaterea dăunătorilor culturilor agricole, noi medicamente, coloranți, lacuri și vopsele etc. Atrag atenția oaspeților preocupările și rezultatele cercetătorilor chimiști în domeniul a- sigurării unor mase plastice cu însușiri speciale care să permită înlocuirea în diverse domenii a metalului și lemnului. Medalii de aur, diplome de la diverse manifestări internaționale. brevete de invenții, atestă capacitatea creatoare a cercetătorilor noștri, contribuția lor la progresul chimiei.în timpul vizitării expoziției, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu conducătorii unităților care alcătuiesc centrul de cercetări al chimiei românești, se interesează de tematica de cercetare, de tpodul cum au

Sînt maçon-

fost soluționate me complexe, despre felul în _ __ __zate în industria farmaceutică plantele medicinale, secretarul general al partidului apreciază rezultatele de pînă acum ale cercetărilor. Totodată. recomandă ca Ministerul Industriei Chimice, împreună cu -Ministerul Agriculturii. Industriei Alimentare și Apelor, Centrocoop și organele locale județene să elaboreze un program unic privind cultivarea și valorificarea complexă a plantelor medicinale, coordonator și beneficiar fiind industria chimică. De asemenea, secretarul general al partidului trasează ca sarcină Ministerului Industriei Chimice să asigure realizarea în primul rînd în unitățile sale a producției de instalații și utilaje necesare rafinăriilor pentru introducerea pe scară industrială a noilor tehnologii realizate de cercetători privind valorificarea superioară, complexă, a u-; leiului și derivatelor sale. în discuțiile purtate, tovarășul’ Nicolae Ceaușescu indică speci-ț aliștilor să diversifice în continuare sortimentul de îngrășăminte chimice și să asigure ier- bicide pentru toate culturile.Gazdele invită pe oaspeți să viziteze unele laboratoare de ' cercetare ale ICECHIM. Secretarul general al partidului se întreține cu șefii laboratoarelor, cu numerpși cercetători despre problemele studiate, rezultatele obținute și modul cum acestea ' sînt aplicate în producție, același timp. recomandă ministerul de resort și Institutul de cercetări chimice să întreprindă măsuri în vederea realizării Unor producții mai mari chiar și în cadrul stațiilor pilot și a scurtării perioadei de industrializare a cercetărilor, în același timp, dă indicații privind dotarea laboratoarelor de cercetare cu stații micropi- lot, prevăzute cu aparatură de control. Aceste instalații permit introducerea în practică a rezultatelor cercetării perioadă mai scurtă, fără fi nevoie experimentarea stații pilot de pe lingă

diverse proble- Informîndu-se care sini utili-

înca

intr-o a mai lor în uzine.
(Continuare în pag. a Il-a)
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Conferințe de dare 
de seamă și alegeri 
ale organizațiilor 

județene de partid
Miercuri, s-au desfășurat, în alte 11 județe ale, țării, conferințe de dare de seamă și alegeri ale organizațiilor județene ale P.C.R. Din partea conducerii de partid, la conferințe au participat, luînd cu- vîntul în încheierea lucrărilor, tovarășii : Manea Mănes- 

cu — la conferința organizației județene de partid Vîl- cea ; Paul Niculescu-Mizil — . județul Constanța ; Gheorghe 
Pană — județul Satu Mare ; 
Ilie Verdeț — județul Cluj ; 
Petre Lupu — județul Suceava ; Dumitru Popescu — județul Arad ; Iosif Banc — județul Mureș ; Constantin Bă- 
băiău — județul Mehedinți ; 
Petre Blajoviei — județul Vrancea ; Miron Constantines- 
cu — județul Galați ; Ion Din- că — județul Olt.Desfășurîndu-se în spiritul unei înalte exigențe partinice, avînd un puternic caracter de lucru, conferințele județene au situat în centrul dezbaterilor activitatea depusă, precum și sarcinile ce revin în continuare organizațiilor de partid pentru îndeplinirea programului de dezvoltare multilaterală a patriei, elaborat de Congresul al X-lea, de Conferința Națională a partidului, în lumina documentelor Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, în vederea concentrării tuturor eforturilor pentru realizarea la nivelul maximal a pianului pe anul 1973, ca o premiză esențială a îndeplinirii cincinalului înainte de termen.în conferințe a fost, de a- semenea, abordată o sferă largă de probleme ale perfecționării conducerii vieții sociale, adîncirii democrației socia- listp, formării și dezvoltării conștiinței socialiste a maselor, afirmării lot mai pregnante a rolului de conducător politic al organizațiilor de partid. Conferințele au exprimat adeziunea fermă a comu

niștilor, a tuturor oamenilor muncii față de politica internă și externă a partidului, închinată slujirii intereselor vitale ale națiunii, cauzei socialismului și păcii.Avînd loc în preajma apropiatei aniversări a zilei de naștere a secretarului general al partidului, conferințele au prilejuit vibrante manifestări de atașament față de partid, sentimente de înaltă stimă și dragoste față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, participan- ții adresînd călduroase urări de ani mulți și sănătate celui care militează de patru decenii în rîndurile mișcării comuniste și care călăuzește azi, în fruntea partidului și statului, destinele poporului și țării pe calea socialismului și comunismului.Conferințele au . ales noile organe județene de partid. Ca prim-secretari ai comitetelor județene de partid au fost a- leși : în județul Arad — Andrei Cervencovici ; în județul Constanța — Vasile Vîlcu ; în județul Cluj — Ștefan Mocu- ța; în județul Galați — Constantin Dăscălescu ; în județul Mehedinți — Iulian Ploștina- ru ; în județul Mureș — Nicolae Vereș ; în județul Olt — Constantin Sandu ; în județul Satu Mare — Iosif Uglar ; în județul Suceava — Miu Do- brescu ; în județul Vîlcea — Petre Dănică ; în județul Vrancea — Simion Dobrovici.După ce au adoptat proiectele de hotărîri supuse dezbaterii, în încheiere, într-o atmosferă de puternic entuziasm, conferințele județene au adresat telegrame Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care sînt cuprinse însufleți- toare angajamente ale comuniștilor și ale tuturor oamenilor muncii din județele respective.
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TA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I)Pretutindeni se vădește preocuparea cercetătorilor de aici, canalizată în direcția valorificării superioare a materiilor prime indigene, a lărgirii gamei de produse chimice, a diminuării importului și introducerii în industria chimică românească a unor procedee tehnologice moderne de înaltă e- ficiență economică.Salutîndu-1 cu căldură, cu dragoste, pe conducătorul iubit ăl partidului și statului, cercetătorii institutului și-au exprimat bucuria de ai putea a-

Progresul tehnic ai metalurgiei 
românești în centrul dezbaterii 

cu cercetătorii din acest domeniuAici, la Institutul de cercetări metalurgice, conducătorul partidului și statului este în- timpinat cu puternice urale și ovații. Ca semn al dragostei, al înaltei prețuiri pentru activitatea prodigioasă și neobosită pe care o desfășoară spre binele întregii noastre națiuni, . tovarășului Nicolae Ceaușescu i se ol'eră din partea colectivului institutului un coș eu 55 de garoafe roșii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat în holul central al institutului, unde, în fața unor panouri ilustrative și planuri, ing. Ștefan Constantinescu, adjunctul ministrului industriei metalurgice, și dr. ing. Iancu Drăgan, directorul institutului, prezintă informații cu privire la dezvoltarea de pînă acum și da perspectivă, precum și despre principalele succese obținute de cei care se străduiesc aici zi de zi să dezlege noi taine ale metalului, să elaboreze noi metode de exploatare, cît mai economicoase, pentru instalațiile și agregatele siderurgice, noi mărci de oțeluri superioara și aliaje cu calități tehnice superioare pentru uzinele constructoare de mașini. Ilustrativ pentru nivelul înalt al studiilor Întreprinse este faptul că, din valoarea contractelor de cercetare încheiate în 1972, acest colectiv și-a acoperit in totalitate cheltuielile de cercetare. Șase dintre cele mai recente invenții ale institutului, care au fost distinse cu medalii de aur, argint și bronz la diverse competiții internaționale, se aplică în prezent cu rezultatele scontate în producție. între acestea amintim procedeul și instalația pentru reducerea directă a minereurilor de fier în cuptoarele cu cuvă și produsul denumit „Flurom“, care este utilizat în metalurgia de elaborarea fontei cu un mare efect în reducerea consumului de cocs. Informat despre noile mărci de oțeluri speciale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a- trage atenția ca ele să nu se folosească la acele produse unde metalul poate fi înlocuit cu succes cu masele plastice, așa cum demonstrează realizările de pînă acum ale industriei chimice.în timpul vizitării halelor de producție și laboratoarelor institutului, în discuțiile cu spe-
In mijlocul constructorilor 

de utilaj chimic,,La mulți ani și noi victorii, vă urează muncitorii !“, „Ceaușescu să trăiască, România să-nflorească 1“, „Stima noastră și mîndria — Ceaușescu — România !“ — cu aceste cuvinte pornite din inimă, rostite emoționant, a fost întîmpinat cel mai iubit fiu al poporului român de către jnuncitorii „Gri- viței Roșii“, păstrători a unor strălucite tradiții revoluționare, care au înconjurat cu bucurie, eu deosebită satisfacție pe conducătorul partidului și statului.Ministrul industriei’ construcțiilor de mașini grele, Ioan A- vram, membrii conducerii uzinei și centralei, invită pe oaspeți sâ viziteze uzina. în holul noului pavilion tehnico-admi- nistrativ, în fața unor machete și grafice, directorul tehnic al unității, ing. Grigore Gorceag, informează pe secretarul general asupra măsurilor luate în vederea îndeplinirii cincinalului în patru ani și jumătate. In a- cest sens, se subliniază faptul că vor fi puse în funcțiune noi capacități de producție, va fi completat utilajul și vor fi introduse tehnologii noi, se va generaliza schimbul II și se va extinde cel de-al III-lea.Directorul Institutului de proiectări și cercetări pentru utilaj chimic și rafinării, Vasile Velcescu, informează, la rîndul său, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu asupra unor rezultate ale cercetărilor științifice.Secretarul general al partidului apreciază că realizările ar putea fi și mai mari în condițiile unei organizări superioare a cercetărilor științifice. în a- cest sens, secretarul general recomandă examinarea posibilităților de unificare a activității desfășurate de Institutul de cercetări și proiectări pentru utilaj chimic și rafinării, apar- ținind Ministerului Industriei Construcției de Mașini Grele, cu constructorii de utilaj petrolier
Obiectiv de

însemnătate — prodose la nivelul 
tehnicii contemporaneAceastă problemă a fost pe larg dezbătută în timpul vizitei la Fabrica de elemente pentru automatizări.Directorul acestei întreprinderi, care produce o gamă largă de elemente de automatizări pentru eontrolul, reglarea și conducerea proceselor tehnologice în metalurgie, chimie, ener

dresa direct, în cuvinte pornite din inimă, urări de viață lungă cu prilejul aniversării zilei de naștere și împlinirii a 40 de ani de activitate în rîndurile partidului.In încheierea vizitei la insti tut, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat colectivul de aici pentru rezultatele activității sale și a semnat în cartea de o- noare. Cercetătorii institutului l-au invitat pe secretarul general al partidului, pe ceilalți conducători de partid și de stat care-1 însoțesc să se prindă în joc în acordurile emoționante ale ,,Horei Unirii“.

cialiștii, secretarul general al partidului recomandă să se intensifice studiile și să se sprijine aplicarea cit mai grabnică în practică a noilor tehnologii. In acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu indică ca noul tip de cuptor pentru tratamentul termic al țevilor inoxidabile să fie realizat de specialiștii institutului la dimensiunile și parametrii tehnici industriali. Secretarul general al partidului se interesează îndeaproape de preocupările lucrătorilor pentru crearea de metale de calitate și recomandă specialiștilor să intensifice munca de cercetare în vederea realizării de oțeluri cu caracteristici tehnice superioare.Secretarul general al partidului, apreciind rezultatele de pînă acum, recomandă conducerii ministerului de resort, specialiștilor, să intensifice în continuare eforturile pentru realizarea sarcinilor propuse, să extindă microproducția de oțeluri speciale pe o platformă industrială care să fie subordonată institutului. In felul acesta, subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, veți putea să aveți posibilități mai mari decît uzinele, în ceea ce privește elaborarea unor oțeluri speciale in cantități mici, dar care din punct de vedere economic au o eficiență mare. Să facem în așa fel înoît să producem întreaga cantitate de metal a țării numai după licențele dv. In această ordine de idei, tovarășul Nicoiae Ceaușescu a cerut introducerea de urgență în producția industrială a modernului procedeu elaborat de specialiștii institutului privind reducerea directă a minereurilor, în primul rînd la Combinatul siderurgic de la Galați, cît . și la uzinele metalurgice integrate de capacități mai mici.Specialiștii institutului se angajează să găsească noi soluții de îmbunătățire în continuare a calității oțelurilor produse în țară,, metode eficiente în vederea reducerii consumurilor specifice de materiale, și în special al celui de cocs și metal, să folosească fără preget întregul său talent creator și capacitatea de muncă în a transpune grabnic în practică indicațiile secretarului general.

din cadrul institutelor Ministerului Industriei Chimice in vederea rezolvării mai eficiente a problemelor complexe din a- cest domeniu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat, vizitează secțiile de bază ale uzinei, unde au fost asimilate în fabricație utilaje tehnologice de mare complexitate. La indicațiile secretarului general al partidului, date cu prilejul vizitelor precedente, colectivul întreprinderii a acordat o atenție deosebită autou- tilării. Numai în perioada 1971—1972 au fost realizate dispozitive și mașini în valoare de 10 400 000 lei, ia care se vor a- dăuga, în acest an, altele în valoare de peste 10 milioane lei.Dialogul asupra problemelor majore ale producției de utilaj chimic este continuat la ieșirea din marile hale ale uzinei. Secretarul general al partidului indică transferarea fabricii de vagoa- ne-cisternă la o altă unitate pentru a se mări astfel suprafața productivă destinată executării utilajelor tehnologice pentru industria chimică. In acest sens, conducerile ministerului și a centralei de resort primesc sarcina de a pune la punct un program de organizare a unei largi producții de utilaj chimic la Uzinele „Grivița Roșie“. Printre măsurile preconizate se recomandă ca turnătoria Uzinelor să fie dotată cu instalații care să permită realizarea unor oțeluri speciale necesare fabricației de utilaj chimic.în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu insistă asupra sercinii ce-i revine Uzinelor „Grivița Roșie“, cît și altor întreprinderi din cadrul centralei de specialitate, de modernizare în ritm rapid la nivelul cerințelor pe care le ridică realizarea obiectivelor înscrise în planul cincinal.
o deosebita

gie electrică - și în alte ramuri industriale, informează pe secretarul general al partidului că în atenția colectivului stă o preocupare centrală — modernizarea întregii producții la nivelul tehnicii contemporane. Se arată, în acest sens, că 51 la sută din producția anului 1973 o constituie produsele noi sau 

modernizate, iar în 1975 ponderea acestora va depăși 75 la sută. In eforturile lor de asimilare și diversificare de noi produse se înscriu ciji cele mai recente realizări instalațiile pentru programarea numerică a mașinilor-unelte, echipamentele pentru transmiterea de date calculatoarelor electronice și alte sisteme îmbunătățite de comutație statică.Prezentînd date și cifre semnificative ale activității întreprinderii, gazdele arată că în acest an producția unității sporește de 2,2 ori față de 1970, iar pînă în 1975 — de 5 ori, creîn- du-se astfel posibilitatea îndeplinirii actualului plan cincinal in patru ani și jumătate.Vizitind cîteva sectoare principale ale întreprinderii, secretarul general al partidului recomandă folosirea mai rațională a suprafețelor de producție, să se persevereze în acțiunea de economisire a metalului.In timpul vizitei, numeroși muncitori vin în întimpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, raportindu-i cite ceva din succesele colectivelor de muncă din care fac parte. Electricienii Florian Ciucu și, Constantin Oprea oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu buchete de flori, in semn de prețuire și stimă, pe care colectivul întreprinderii o poartă conducătorului iubit al poporului nostru, angajîndu-se să muncească mai mult și mai bine pentru a contribui prin activitatea lor la îndeplinirea de către întreprindere a actualului plan cincinal înainte de termen.In secția de prelucrări mecanice. secretarul general al partidului se interesează de probleme privind autodotarea
Raportăm cu mîndrie îndeplinirea 

indicațiilor dumneavoastră, 
tovarășe secretar generalSosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Uzinele „Electronica“ prilejuiește o nouă manifestare de dragoste și atașament față de partid, față de conducătorul iubit al poporului nostru.Elevul Mlhai Simion, de la o șc.oală generală patronată de uzină, se apropie de tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresîndu-i calde urări :

Cu inima cuprinsă de emoții, 
Cu sufletul arzînd ca o văpaie, 
Mulți ani noi vă urăm cu toții 
Iubite Ceaușescu Nicolae!

Și azi vă mulțumim fierbinte 
Căci dumneavoastră, falnic faur 
Ne-ați îndemnat.- „Tot înainte /" 
Spre-un viitor frumos de aur

Primiți urarea din străbuni 
Ca pe o floare scumpă, rară 
Și să trăiți ani mulți și buni, 
Și pentru noi, și pentru țară IVeniți în întîmpinare, Gheor- ghe Boldur, ministrul industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnice, și Ștefan Su- teu, directorul general al uzinei, conduc pe înalții oaspeți în moderna întreprindere, unde le prezintă la început noile tipuri de aparate de radio și televizoare. rînduite într-o sugestivă expoziție.D,e la ultima dumneavoastră vizită, din ianuarie 1971, tovarășe secretar general, raportează directorul general, colectivul uzinei și-a concentrat eforturile pentru traducerea în viață a prețioaselor indicații date atunci privind sporirea eficienței economice, diversificarea și creșterea calității produselor.S-a trecut la tranzistorizarea televizoarelor. în acest an va începe fabricarea televizorului portativ, precum ș! a unui tip de televizor popular solicitat mai ales în mediu! rural. Pînă la sfîrșitul cincinalului, uzina va pune la dispoziția populației, și pentru export, 55 de tipuri de radio și 25 tipuri de televizoare. Paralel cu îmbunătățirea calităților funcționale au fost rezolvate și problemele de ordin estetic, astfel îneît produ- * sele fabricii și-au făcut un bun renume și peste hotare. Uzina va exporta în acest an de aproape nouă ori mai multe produse față de 1970, în 20 de țări ale lumii. A fost, de asemenea, tradusă în viață o altă recomandare a secretarului general al partidului, aceea privind reducerea importurilor. In prezent, uzina folosește numai 6 la sută din materialele necesare producției, din import, iar acest procent urmează să scadă în următorii ani cu încă 3 procente. Se relatează că în cele 20 de zile care au trecut din acest an, colectivul uzinei, angajat în efortul general pentru înfăptuirea sarcinilor cincinalului înainte de termen, a dat o producție marfă suplimentară
Fabrica de calculatoare — vlastar 
al științei și tehnicii româneștiDeși tinără, moderna unitate a industriei noastre electronice a înregistrat succese însemnate, al căror bilanț este înfățișat oaspeților, sintetic, pe graficele aflate în holul întreprinderii.Secretarul general se interesează îndeaproape de rezultatele activității depuse de colectivul fabricii pentru asimilarea produselor aflate în fabricație, de preocupările îndreptate în direcția ridicării necontenite a productivității muncii, a competitivității produselor fabricii pe piața externă. Sînt citate cifre care arată că printr-o mai bună organizare a muncii, prin ridicarea calificării cadrelor, în 1975, pe aceleași suprafețe se va obține o producție pentru export de 4.6 ori mai mare decît în 1972. Oaspeții cercetează produsele expuse, luînd cunoștință de evoluția calculatoarelor de birou care 

întreprinderii. Se subliniază că sînt rezultate bune în acest domeniu, anul acesta urmînd a fi fabricate, prin resurse proprii, utilaje în valoare de 4,2 milioane lei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere ca secția de utilaj de concepție proprie să fie dezvoltată avîn- du-se în vedere atît nevoile fabricii, cît și ale ramurii respective.în secția de prelucrări mecanice, lucrează la această oră, studenții Facultății de electrotehnică a Institutului politehnic din București, asistați de cadre didactice. Studenții și cadrele didactice își aduc contribuția la asimilarea unor produse noi și la perfecționarea procesului tehnologic, relevîndu-se, în același timp, faptul că practica studenților în fabrică asigură formarea lor ca specialiști și cadre de nădejde pentru economia națională. In discuția cu prof. Ion Teodorescu, prodecanul facultății, și prof. Alexandru Spătaru. tovarășul Nicolae Ceaușescu îi felicită pentru a- ceastă activitate și recomandă o mai mare integrare a învăță- mîntului, cercetării și producției.Ca și în celelalte întreprinderi, vizita a constituit un dialog de lucru fructuos.— Vă felicit pentru rezultatele obținute, spune în încheierea vizitei tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresîndu-se colectivului fabricii. Puteți obține realizări și mai bune. Pentru aceasta este necesar să modernizați și mai mult producția, la nivelul tehnicii actuale, să vă angajați spre probleme mai complexe ale automatizării.

in valoare de 9,4 milioane lei, și că electroniștii sînt hotărîți să realizeze obiectivele ce le revin pînă la sfîrșitul anului 1975, cu cel puțin 6 luni mai devreme.Sint prezentate apoi camera de televiziune industrială realizată de specialiștii uzinei, în colaborare cu cadrele didactice de la catedra de electronică aplicată din cadrul Institutului Politehnic, prototipul televizorului in culori, creație a grupului de cercetători ai uzinei.în cadrul vizitei, secretarului general al partidului îi este prezentată, de asemenea, și linia universală de montaj, realizată eu forțe proprii, care asigură lucru continuu, elimină unele operații, asigură o productivitate de 2—4 ori mai mare față de utilajele folosite pină acum. A- semenca utilaje vor fi produse și pentru liniile de montare a televizoarelor, economisindu-se astfel importante fonduri valutare.In secția in care lucrează stu- denți de la politehnica bucu- reșteană, prof. dr. Ion Cătunea- nu, decanul Facultății de electronica, care conduce lucrările elevilor săi, informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că ei iși desfășoară activitatea practică in trei uzine de specialitate. La „Electronica“ studenții construiesc aparate de radio, contribuie, alături de profesorii lor, la rezolvarea problemelor vizind îmbunătățirea calității și fiabilității aparatelor, perfecționarea tehnologiilor de producție. A fost realizată o instalație de circuite imprimate, iar in viitor Catedra de electronică va sprijini uzina în organizarea unui laborator de fiabilitate. Tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită călduros studenții și dascălii lor pentru activitatea desfășurată în folosul înfloririi patriei și le urează succese și mai mari in viitor.La standul de verificare a aparatelor sub tensiune, secretarul general al partidului observă că spațiile existente trebuie folosite mai rațional. Gazdele asigură că, o dată cu darea în exploatare a noilor construcții prevăzute, această parte a uzinei va fi complet reorganizată și, potrivit indicațiilor, aceste suprafețe vor fi folosite cu eficiență sporită.In încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită colectivul uzinei pentru realizările și strădaniile sale in realizarea cincinalului înainte de termen. Totodată, secretarul general al partidului subliniază necesitatea sporirii exigenței privind calitatea produselor și creșterea competitivității, diversificarea sortimentelor, reducerea continuă a prețului de cost a acestora.în uralele și ovațiile mulțimii, cărora tovarășul Nicolae Ceaușescu le răspunde cu căldură, conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre următorul obiectiv al vizitei.

si-au redus succesiv greutatea de la 22 kg la 1,6 kg, fapt a- preciat de secretarul general al partidului. Sînt, de asemenea, prezentate mini calculatorul C-32 care se realizează în acest an la indicația secretarului general al partidului, precum și diferite subansamble cum sînt procesul electronic al mașinii de facturat și contabilizat F..C. 15,. și conectorul cu 35 de contacte, produse al căror grad ridicat de integrare în producția fabricii s-a materializat în reducerea considerabilă a efortului valutar al țării. Toate aceste realizări constituie girul noilor e- forturi pe care colectivul fabricii s-a angajat să le depună pentru realizarea cincinalului în patru ani șl jumătate și pentru obținerea unei producții suplimentare evaluată la 616 milioane lei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se organizeze astfel procesul de producție îneît să se realizeze o producție superioară prevederilor.Printr-un adevărat culoar viu, pe care l-au format numeroși pionieri, elevi și tineri muncitori, oaspeții pătrund în secțiile uzinei.Dînd expresie sentimentelor lor, ale celor care lucrează în această întreprindere, pionierele Gheorghe Constanța și Gheorghe Nicoleta se adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu :
In inimi ne-nflorețte primăvara 
Cînd știm că astăzi e sărbătorit 
Cel ce conduce spre^ victorii, 
țara
Căci sînteți fiul ei, cel mai iubit 
Ieșim în față-țl cu buchete 
Și calea-ți presărăm numai cu 
flori
Te salutăm, cu soarele în plete, 
Conducător iubit al mîndrei 
noastre țări 1In fiecare atelier, tinerii muncitori îl întîmpină pe secretarul general al partidului cu urarea „Ceaușescu, la mulți ani !“.Platforma de reglaj reține mal mult atenția oaspeților. Aici se află în probe unul din calculatoarele Felix 256 ce poate efectua 200 000 operații pe secundă și care urmează să fie livrat Combinatului siderurgic de la Galați.Intr-un viu dialog cu cei pre- zenți, secretarul general al partidului se interesează de producția sistemului de calcula toare. Gazdele răspund că pînă acum asemenea sisteme de cal cui au fost livrate centrelor teritoriale de calcul de la Ploiești., Pitești și Brașov, Grupului de uzine pentru aparataj electrotehnic din Craiova, Combinatului siderurgic din Reșița, urmînd ca în acest an să fie puse la dispoziția altor întreprinderi zece calculatoare.Răspunzînd întrebării secre tarului general cu privire la asimilarea acestor sisteme de calcul, directorul întreprinderii arată că integrarea reprezintă acum circa 40 la sută, dar la sfirșibul acestui cincinal ea va ajunge la 75 la sută. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se depună eforturi susținute

Un angajament ferm: 
cincinalul în 4 ani și 4 luniUrmătorul obiectiv vizitat este Filatura de lină pieptănată — București, cea mai mare unitate de acest fel din țară, amplasată într-una dintre cele mai puternice zone industriale din partea de nord-vest a Capitalei. Filatura prelucrează în prezent 4 050 tone fire tip lină pe an, de aproape cinci ori mai mult față de 1962. Circa 70 la sută din producție este exportată, sub formă de tricotaje pe piețe externe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat sînt întimpinați de Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare, ing. Ion Topoleanu, directorul general al Centralei industriei linii, ing. Ion Merlușcă, directorul filaturii, de membri ai comitetului de conducere al unității.Un mare număr de salariați ai filaturii și din întreprinderi a- propiate, cetățeni din \ cartier, fac o entuziastă manifestare de prețuire conducătorului iubit al partidului și al țării. Răsună îndelung urările „Ceaușescu — P.C.R.“, „Ceaușescu să trăiască, România să-nflorească 1“, „Ceaușescu, la mulți ani !“.în fața unor grafice și a unei expoziții, în care sînt prezentate o gamă largă de tricotaje, realizate din fire tip lînă produse aici, directorul filaturii informează despre angajamentul pe care colectivul de muncă și l-a luat — îndeplinirea cincinalului în patru ani și patru luni, reali- zindu-se în acest fel, peste plan, produse în valoare de 452 milioane lei. Aceste succese urmează a fi obținute, Îndeosebi, pe seama folosirii mai judicioase a spațiului de producție și creșterii productivității muncii. Consumul de materii prime din import va fi redus de la S la sută

Mașini-unelte de înalt nivel — 
opera colectivă a unor 

oameni entuziaștiîn aceeași mare zonă industrială a Capitalei se află cunoscuta Fabrică de mașini-unelte și agregate, avînd, în incinta ei, Centrala industrială și Institutul de cercetări și proiectări specializat în astfel de utilaje. Concentrarea acestor trei unități este menită să faciliteze aplicarea în practică a sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. privind sporirea continuă a ponderii produselor de înaltă tehnicitate, în ansamblul industriei noastre constructoare de mașini-unelte și agregate. Aceste indicații, pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a formulat Și în cursul vizitei de miercuri, sînt traduse în viață cu hotărîre și entuziasm de cercetători și proiectanți, de constructori, a căror operă colectivă. înglobînd sute de ore de studii și experimentări, de producție propriu-zisă și de montaj, se materializează astăzi într-o serie de mașini-unelte competiționale la nivel mondial.Cu deosebită atenție a cercetat tovarășul Nicolae Ceaușescu laboratoarele și atelierele Institutului de cercetări și proiectări mașini-unelte și agregate.în explicațiile prezentate pe parcursul vizitei, ing. Aurel Bozgan,. directorul institutului, 

pentru creșterea gradului de integrare a elementelor periferice cu care lucrează calculatorul Felix 256, îndeosebi a benzilor magnetice.Gazdele Invită apoi pe oaspeți la imprimanta calculatorului Se emite un mesaj în care sînt înscrise versuri din poemul dedicat de George Lesnea secretarului general al partidului, precum și chipul tovarășului Nicolae Ceaușescu.Cu puternice urale sînt în- tîmpinați oaspeții în sectorul atelierului-școală al Institutului politehnic din București. In scurtul popas, secretarul general la cunoștință despre modul practic de pregătire a viitorilor specialiști în domeniul tehnicii de calcul și recomandă să se in tensifice această colaborare. De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere să se studieze îndeaproape posibilitățile asimilării și fabricării în țara noastră a unor subansamble importante ale mașinii de facturat și contabilizat, care se importă în momentul de față.Conducerea ministerului, directorii Centralei de electronică și tehnica vidului și ai Fabricii de calculatoare electronice încredințează pe secretarul general că in scurt timp vor întocmi un studiu pentru soluționarea problemei.Recomandind factorilor de răspundere din industria electronică să se preocupe stăruitor de încheierea acestei zone industriale, în cuprinsul căreia vor fi incluse în anii următori alte cîteva fabrici, secretarul general a atras atenția asupra necesității creării unei întreprinderi în care să se concentreze, pe specific, producția de scule și utilaje pentru toate unitățile din domeniul electronicii.Un emoționant moment reține atenția oaspeților la ieșirea din hala de asamblare. Un grup de elevi, îmbrăcați în costume din Oaș, interpretează un cunoscut dans popular din această parte a țării.La sfîrșitul întîlnirii de lucru, în cadrul căreia s-au jalonat importante puncte de reper pentru perspectivele tehnicii de calcul, gazdele își exprimă recunoștința pentru indicațiile prețioase ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, asigurîndu-1 că vor fi la înălțimea acestor sarcini.

cit era în 1971 la 3,9 la sută în acest an, iar in 1975 va mai reprezenta doar 2,9 la sută din volumul total al producției. Harnicul colectiv al filaturii desfășoară o largă acțiune de valorificare a deșeurilor, pe această cale urmînd să se obțină în 1973, 170 tone de produse a căror valoare se va ridica la peste 6 milioane lei.Sint vizitate rînd pe rînd secțiile fabricii. Muncitoarele și muncitorii întrerup pentru cîteva clipe lucrul. înconjurîndu-1 cu dragoste nețărmurită pe conducătorul partidului și statului nostru.în secția vopsitorie se face un scurt popas. Gazdele informează că aici procesul de producție este complet automatizat, secția fiind echipată cu o instalație de vopsit fire, realizată . în țara noastră. Durata timpului de vopsire a unei șarje este acum de numai 3,5 ore, față de 7 ore cit era în 1968.în drum spre ieșirea din marea hală, în aplauzele și aclamațiile celor prezenți, un grup de copii din cartier, oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu garoafe roșii și mulțumesc din inimă pentru creșa și grădinița construite la indicația dată de conducătorul partidului, îi urează în cor „La mulți ani !“. Este o vie expresie de recunoștință pentru cel a cărui grijă se reflectă în viața luminoasă și fericită a tuturor copiilor din țara noastră.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită colectivul filaturii pentru rezultatele obținute, urează noi succese muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, mulțumește pentru primirea caldă, prietenească cu care a fost întîmpinat.

precizează că preocuparea, de bază a colectivului o constituie adincirea cercetării în domeniul producției mașinilor-unelte și utilizarea mai largă a comenzii programatice și a celei numerice. Sînt preocupări jzvorîte din aplicarea documentelor de partid și din programul prioritar de cercetare privind asimilarea și folosirea mașinilor- unelte cu comandă numerică. O serie de cercetări urmăresc ameliorarea și modernizarea mașinilor standard, în scopul măririi productivității lor.De la începutul cincinalului s-au realizat aici prototipurile unor utilaje ca mașina orizontală de alezat și frezat AF. 100, strungul Carusel SC 1250, ambele cu comandă numerică, prototipul mașinii de rectificat RPO 200, strungul SP 630 — a cărui primă serie va fi construită la uzinele din Arad. Se află în omologare mașina de rectificat RPO 320. iar în fază de prototip freza verticală FV 500 cu comandă program, realizată la nivelul cerințelor de ultimă oră în tehnica mondială. Toate aceste mașini-unelte de mare finețe și înaltă concepție au fost prezentate secretarului general al partidului, care a dat o înaltă apreciere capacității inginerilor și proiectanților institutului de a crea performan

țe tehnice ridicate fără de care o industrie nu poate ține pasul cu realizările de vîrf pe plan internațional.In laboratoarele institutului sînt încercate prototipurile tuturor mașinilor-unelte fabricate în alte uzine din țară, precum și cele provenite din import. pentru relevarea caracteristicilor tehnice și confruntarea cu cele obținute de produsele românești. Și trebuie spus că, nu de puține ori. această confruntare confirmă nivelul a- tins de producția românească de mașini-unelte prelucrătoare. Reprezentantul cei mai important al acestei producții este F.M.U.A.B. — în secțiile căreia se construiesc cele mai multe din mașinile proiectate.Vizitind unele din unitățile fabricii, tovarășul Nicolae Ceaușescu cercetează graficele care înfățișează sporirea ponderii produselor noi și modernizate din totalul producției — de la 8,3 la sută în 1971, la 58.2 în 1973 și 73,6 la sută la sfîrșitul cincinalului, apreciază faptul că exportul de utilaje fabricate la F.M.U.A.B. va crește la peste 900 la sută în 1975 față de 1966, se interesează de perspectivele de dezvoltare a întreprinderii, de profilul pe care îl va
Constructorii de aparataj 

electric îndeplinesc ritmic 
prevederile planului cincinalIn încheierea vizitei în Capitală, conducătorii de partid și de stat sînt oaspeții colectivului întreprinderii „Electroaparataj “.La intrarea în fabrică, tovarășul Nicolae Ceaușescu este întîmpinat de Panaite Drăguș, directorul întreorinderii.F.ste pentru a doua oară cind muncitorii acestei moderne unități industriale bucureștene primesc în mijlocul lor pe secretarul general al partidului. De la precedenta vizită, ei se prezintă cu realizări de seamă, înfăptuite pe baza prețioaselor indicații primite din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Astfel, de la începutul actualului cincinal, indicatorii valorici ai producției globale au fost depășiți cu 137 milioane lei, ai productivității muncii — cu 0,7 la sută, iar ai beneficiilor — cu 71 milioane lei.In sectorul prese mecanice este prezentat un dispozitiv ingenios de împachetare a magneților, atașat la o presă automată, construit cu mijloacele locale, pe baza unui proiect realizat de un colectiv de specialiști. care mărește de trei ori productivitatea muncii.Muncitorii Constantin Nicu- lescu, unul din veteranii întreprinderii. Aurel Mihuț și Radu Alexandru se apropie de tovarășul Nicolae Ceaușescu și exprimă hotărîrea tuturor tovarășilor lor de a îndeplini cu mult înainte de termen prevederile actualului plan cincinal, convinși că astfel contribuie la înfăptuirea mărețelor obiective ale patriei noastre, trasate de Conferința Națională a partidului.Secretarul general al partidului se oprește cîteva momente în atelierul-școală, instalat în cadrul secției strungărie, în care lucrează, în două schimburi, elevii școlii profesionale a întreprinderii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este Informat că. în sprijinul recomandării făcute cu prilejul vizitei anterioare, de a se lega cît mai organic învățămîntul de practică, este în curs de construcție noua clădire a școlii profesionale, pentru circa 2 000 de elevi, amplasată în incinta fabricii șî care va fi gata în cursul anului viitor. în același sector se prezintă o succintă expoziție de dispozitive, realizate prin autoutilare, pe baza propunerilor muncitorilor și specialiștilor, care ajută secția să realizeze cu succes prevederile maximale ale producției. O expoziție similară este organizată și la matrițerie. Piesele expuse relevă preocuparea colectivă pentru introducerea operativă a unor moderne procedee tehnologice, capabile a

0 urare care străbate întreaga 
țară — „Ceaușescu — 

La mulți ani !“La ieșirea din întreprindere, tovarășul Nicolae Ceaușescu este înconjurat de o mare mulțime de oameni — mii și mii de muncitori din întreprinderile apropiate, care ies din schimburi, cetățeni din cartier — care, la vestea prezenței conducătorului iubit al partidului și statului nostru, s-au adunat în fața fabricii. Din sute de piepturi se scandează i „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — la mulți ani !“.Secretarul general al partidului mulțumește mulțimii, strînge mîna a numeroși cetățeni, este îmbrățișat cu dragoste. Se cîntă tradiționalul „Mulți ani trăiască“, cel prezenți ex- primînd astfel, după obiceiul poporului nostru, urarea lor fierbinte cu prilejul aniversării nașterii tovarășului Nicolae Ceaușescu.Se încinge o uriașă „Horă a Unirii“, prinos al maselor adus istoricului act de la 24 ianuarie.Cunoscutelor strofe ale patrioticei melodii li se adaugă versuri noi, înscriind un arc 

avea în viitor. Secretarul general al partidului cere să se urgenteze dezvoltarea fabricării de mașini grele cu specializare ridicată. De o deosebită importanță pentru dezvoltarea acestei uzine reprezentative a industriei noastre este indicația dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu ministrului de resort și directorului centralei, de a se concentra producția exclusiv pe realizarea de mașini-unelte și agregate de înaltă complexitate, urmînd ca noile fabrici ce se vor pune în funcțiune în țară să preia producția utilajelor convenționale.Ca în toate etapele vizitei de lucru în întreprinderile Capitalei, conducătorul partidului și statului nostru a fost salutat, pe această mare platformă industrială, de sute și mii de oameni ai muncii, cu o unanimă și sinceră bucurie, cu calde și emoționante urări. Inginerul Draga Atanasiu, ajutorul de montor Vasile Hrițuleac, strungarul Constantin Pătru și mulți alții au oferit flori conducătorului iubit, i-au adresat cuvinte de mare stimă și profundă prețuire, s-au alăturat urării care unește astăzi glasurile și face înconjurul întregii țări i „Ceaușescu — La mulți ani 1“.

dinamiza producția în vederea îndeplinirii cu 6 luni mai devreme a actualului plan cincinal. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că, potrivit recomandării date, numărul matri- țerilor cu înaltă calificare a fost mărit cu 15 la sută, ceea ce a avut ca efect o mai bună pregătire a fabricației.Se remarcă faptul că, la numeroase mașini lucrează femei. Este concretizarea unei alte indicații a secretarului general al partidului, făcută întreprinderii care a dus la calificarea a peste 200 de muncitoare, în decurs de 18 luni. Trecînd prin halele de producție, secretarul general al partidului este înconjurat de numeroși muncitori și muncitoare, printre care Aneta Pantazi, 'Ecaterina Radu, Or- tansa Constantin, fruntași în producție, care oferă flori, îi urează sănătate și multă putere de muncă în activitatea ce o desfășoară neobosit pentru înflorirea patriei noastre, Republica Socialistă România, pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, și se angajează să îndeplinească angajamentele luate privind realizarea cincinalului înainte de termen.In continuare se vizitează secția de autoutilare. unde sint prezentate dispozitive de reglaj electric și mecanic, precum și de rectificat piesele din material plastic.In atelierul de montaj automat, tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește un moment și urmărește fluxul tehnologic pe benzile complet mecanizate pentru asamblarea contoarelor mici. Gazdele informează că acestea au fost realizate prin autoutilare, introducerea lor în tehnologie ducînd la dublarea productivității muncii în sectorul respectiv.La stația de încercări a con- tactoarelor, de asemenea construită prin mijloace propria tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat asupra preocupărilor continue ale colectivului întreprinderii pentru creșterea calității produselor și verificarea minuțioasă a acestora, înainte de a fi livrate beneficiarilor. Este raportat faptul că, potrivit unei alte indicații date de secretarul general al partidului, a fost amenajat un nou laborator de încercări uzinale.In încheierea vizitei, secretarul general al partidului felicită colectivul întreprinderii pentru realizările obținute și îi urează noi succese în îndeplinirea înainte de termen a indicatorilor planului cincinal.

peste timp, un poem al unirii tuturor fiilor poporului român în jurul marelui său fiu, conducătorul iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu :
Hai să dăm mină cu mină, 
Tot poporul împreună 
Să cinstim conducătorul, 
Că-i iubit de-ntreg poporul.

Să-i urăm zile senine, 
De succes să-i fie pline, 
Viață lungă, fericire, 
Pentru-a patriei cinstire.In această atmosferă înflăcărată, de mare sărbătoare, expresie emoționantă a sentimentelor întregului popor, se încheie vizita de două zile a tovarășului Nicolae Ceaușescu în mijlocul creatorilor de bunuri materiale și spirituale din Capitala patriei noastre.
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NICOLAE CEAUȘESCU
ATIT DE APROAPE DE NOI, de fiecare dintre noi, încît, atunci cînd copiii aleargă cu florile albe și roșii în mînă, spre pieptul acestui bărbat unic, și cînd rămîn lipiți de pieptul său, cînd zăbovesc neprotocolar acolo, cu urechea culcată peste marea sa inimă, 21 de milioane de oameni o auzim cum bate puternic, cadențîndu-ne tuturor mersul, și lupta, și visul.ATIT DE FIDEL SIMPLITĂȚII, încît pîinea caldă pe ștergar, sarea în solniță, ulcica de lut ars în care iicăre vinul de viață lungă, ofrande întinse spre el de niște mîini curate, deprinse din anii prunciei cu munca, lui îi spun de-a dreptul, familiar de limpede, tot ce oamenii simt primindu-l, și ca pe cel mai înalt oaspe, dar și ca pe unul de-al casei, căruia cu nesfîrșită iubire i se deschid și poarta, și ușa, și cugetul.ATIT DE ÎNGEMĂNAT CU TINEREȚEA încît, Ia ctitorie de școală, la întemeiere de cămin, ia întrecere în muncă ori Ia sărbătoare a obștei entuziaștilor, a-l avea în preajmă, aevea ori numai cu gîndul, este de ajuns pentru ca aripile timpului să fluture mai iute, mai altfel, cu răcoare peste obrazul încins, cu căldură peste obrazul amorțit, iar din mulțimea pestriță să se închege voința unei singure ființe, un tineret înalt și demn, harnic și viteaz, îndrăgostit teribil de viață, croin- du-și cu demnitate viața.ATIT DE PĂTIMAȘ DĂRUIT MUNCII, dăruit construcției socialiste, încît, ori de cîte ori suim cu uneltele noastre pe schela șantierului ori coborîm adînc în galeriile subterane, ori de cîte ori la curs captăm trei sute de inteligențe în amfiteatru ori, în laborator, cercetăm cu răbdare semnul de bună vestire în retortele fumegînde, ori de cîte ori sub arșița verii secerăm un cîmp de

aur foșnitor, ori, în miez de noapte, umplem cu ștersături îndărătnice ciorna unei pagini de literatură - toți, oriunde am fi, toți, cu orice ne-am îndeletnici - în lupta cu osteneala simțim, pilduitoare, prezența marelui muncitor și dreapta sa încleștare prin care din bine se desprinde mai binele.ATIT DE ÎNCREZĂTOR IN SOARELE ȚARII încît, cînd cuprinde mîna unui pui de miner, ori cînd, la cîrma gravelor răspunderi de Stat, îndreaptă prova patriei spre zarea deceniilor viitoare, pe fruntea iui răsare aceeași lumină, ——< ---- l!-*- -înaintare oprire, în constituie cetățeni, țului miine început clipă.
reflex al aceleiași credințe într-o fără întoarcere, într-o creștere fără împlinirile succesive din care se existența noastră de oameni, de de luptători pentru triumful măre- astăzi, acum, clipă de

Șl MAI ALES ATIT DE OM, în totul atît de OM, încît. privindu-l, ascultîndu-l, gîndindu-l și urmîndu-l descoperim in partea cea mai pură a ființei noastre, aceea care l-a absorbit mai bine, un surîs, al noscut acum pe toate surîs numit România. lui, un suris meridianele
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Ceea ce a constituit caracteristica esențială a dezbaterilor purtate de reprezentanții uteciștilor care trăiesc și muncesc pe meleagurile hunedorene a fost afirmarea cu pregnanță a spiritului muncitoresc, revoluționar, a atitudinii comuniste, militante. Desfășurată în marea sală a clubului „Siderur- gistul“. in vecinătatea oțelăriei și a furnalelor, conferința de la Hunedoara a exprimat cu tărie atașamentul profund al u- teciștilor, al tuturor tinerilor din județ la politica internă și externă a P.C.R.. hotărîrea lor nestrămutată, identică cu a întregului tineret al țării. de a-și dărui toată energia și priceperea înfăptuirii programului partidului.Abordînd întreaga sferă de preocupări a organizațiilor U.T.C.. sintetizînd experiența dobîndită în multe domenii și supunînd unei profunde analize cauzele care determină incă e- xistența unor neîmpliniri și neajunsuri, dezbaterile și măsurile adoptate in conferință au fost străbătute, ca de un fir roșu, de ideea necesității intensificării eforturilor pentru transpunerea în viață a sarcinilor stabilite de conducerea partidului, a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind mobilizarea tuturor resurselor, a tuturor capacităților de care , dispune U.T.C. pentru amplificarea contribuției tineretului la accelerarea ritmului de dezvoltare economică și socială a patriei.Dezbaterile au pornit, cum era și firesc, de la locul pe care județul Hunedoara îl o- cupă in economia țării. Darea de seamă, precum și multe luări de cuvînt au evidențiat faptul meritoriu că de la precedenta conferință, acționând în spiritul îndrumărilor date de partid, organizațiile U.T.C. și-au ancorat mai profund activitatea. mai ales în ultima, perioadă, în problemele majore ale producției, ale educării prin muncă și pentru muncă a tineretului. S-a organizat și' desfășurat o activitate mai complexă de popularizare și însușire a politicii economice a partidului, a sarcinilor ce revin fiecărui colectiv de muncă, de promovare a răspunderii față de calitatea de tînăr muncitor ceea ce a determinat creșterea rolului mobilizator al organelor și organizațiilor U.T.C. din sectorul minier. din siderurgie, construcții. transporturi, din industria locală și din alte ramuri. Urmărind antrenarea tinerilor și a organizațiilor U.T.C. prin angajamente și sarcini proprii, concrete în marea bătălie pentru realizarea cincinalului, din 1971 se desfășoară, cu rezultate lăudabile, întrecerea peițitru titjul de organizație U.T.C. fruntașă pe ramura de producție, acțiune care a fost 

extinsă în principalele sectoare ale industriei județului, în care acționează peste 30 000 de tineri. Experiențe demne de a- tenție oferă între altele, activitatea celor 240 de brigăzi de producție și educație comunistă a tineretului, create în ultimul timp și care se situează, lună de lună, la loc de frunte in întrecerea colectivelor de muncă din care fac parte, precum și preluarea de către o brigadă de tineret a conducerii și deservirii Unui agregat, de la oțelăria Siemens Martin nr. 2.Trecînd în revistă asemenea realizări, participanții la conferință nu s-au lăsat cituși de puțin îndemnați spre un sentiment de automulțumire. Ra- portîndu-se la marile exigențe actuale, privind activitatea uteciștilor pe care-i reprezentau și a lor proprie prin prisma răspunderilor prezente și viitoare ce revin tinerilor comuniști. delegații la conferință au pus în evidență, cu lăudabil spirit critic și autocritic, însemnatele rezerve de care dispune încă tineretul hunedo- rean. organizațiile U.T.C, din județ pentru îmbunătățirea în continuare a activității, pentru afirmarea lor și mai activă în viața economică și socială a județului.Numeroși vorbitori, între care Gheorghe Mondoca, miner la E.M. Lupeni, Horst Reigru- bert, inginer la Uzinele „Victoria“ Călan, Ovidiu Cojocaru, secretar al comitetului U.T.C. de la U.M.M.R. Simeria, Domnica Vaida, operatoare la Fabrica chimică Orăștie, s-au referit in acest sens la faptul că organizațiile U.T.C. n-au reușit să determine pretutindeni și la toți tinerii o atitudine înaintată față de muncă, să formeze în fiecare colectiv o opinie fermă, intransigentă față de abaterile de la disciplina de producție. Există întreprinderi și șantiere de construcții în care numărul absențelor nemotivate aparținînd u- nor tineri se menține incă ridicat, în altele. îndeosebi in sectorul minier, fenomenul fluctuației are repercusiuni dintre cele mai nefavorabile asupra realizării sarcinilor de plan.O problemă amplu dezbătută în conferință a fost aceea a pregătirii viitorilor muncitori. Mai mulți delegați ca Voicu Pa- raschiv (Școala profesională Lupeni), Costea Ștefan (Liceul „Decebal“ Deva). Maria Dan (O.C.L. Produse Industriale Deva), au arătat în cuvintul lor că în pofida unor rezultate bune obținute, organizațiile U.T.C., atît cele din școli cît și din întreprinderi. rămin încă în multe privințe datoare în ceea ce privește activitatea cu elevii școlilor profesionale, cu cei care-și fac ucenicia la locul de muncă. S-a arătat totodată că efortul educativ al organizațiilor U.T.C.. ca și al altor factori, nu atinge 

gradul de eficiență necesar în privința orientării profesionale, a pregătirii pentru viață a tinerilor, fapt care explică. într-un fel persistența în rindui unor tineri a mentalităților parazitare.Depistînd asemenea neajunsuri, analizînd temeinic cauzele care le generează, poziția combativă a conferinței s-a tradus în efortul .de găsire a celor mai bune soluții, de stabilire a unor măsuri concrete, eficiente pentru înlăturarea lor. pentru îmbogățirea și perfecționarea activității organelor și organizațiilor U.T.C. Fixind ca principală direcție de orientare a activității de viitor a tuturor organelor și organizațiilor U.T.C. din județ mobilizarea întregului tineret la realizarea hotărî- rilor Conferinței Naționale a partidului și ale Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, programul de viitor al uteciștilor Hunedoarei cuprinde in pri-
HUNEDOARA

mul rind o multitudine de măsuri politico-organizatorice vi- zînd o participare dinamică la întrecerea inițiată de Biroul C.C. al U.T.C., sub deviza „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului inainte de termen“. S-a hotărit în această direcție o participare mai activă a tinerilor la adunările salariaților, în dezbaterea problemelor producției. organizațiile U.T.C. prezentînd angajamente și propuneri proprii pentru valorificarea rezervelor interne privind realizarea indicatorilor tehnico- economici ; la nivelul secțiilor și sectoarelor șantierelor vor fi organizate acțiuni concrete de cunoaștere a sarcinilor de producție, a locului și rolului fiecărui tînăr în îndeplinirea obiectivelor reieșite din planul de stat. Conferința. valorificînd propunerile tinerilor cît și observațiile și îndrumările unor conducători de mari întreprinderi. ale unor cadre cu îndelungată experiență, cum ar fi de exemplu Costache Trotu.ș, direc

torul general al C. S. Hunedoara. a recomandat extinderea creării de brigăzi de producție și educație a tineretului, precum și preluarea de către tineri a deservirii unor agregate și instalații, a unor secții și sectoare. Șantierele unor noi obiective industriale ca Fabrica de ciment și var Chișcădaga și ale Fabricii de mătase artificială- Deva, vor fi organizate ca șantiere județene ale tineretului. Vor fi de asemenea generalizate inițiativele care vizează antrenarea tinerilor la utilizarea superioară a vizitelor de producție. la reducerea consumurilor de materii și materiale, la creșterea eficienței economice a producției.Spicuirea cîtorva prevederi din programul privind activitatea de viitor a uteciștilor Hunedoarei n-am făcut-o decît pentru a sublinia faptul că în ansamblu dezbaterile conferinței au reliefat o lăudabilă aplicare spre 

concret, spre practic, cît și un pozitiv efort de defrișare a unor pirghii proprii, spegifice de acțiune in vederea creșterii contribuției tinerilor, a organizației U.T.C. la efortul general de înfăptuire a sarcinilor economice.Această caracteristică a fost apreciată și in cuvintul adresat participanților la conferință de către tovarășul Ioachim Moga, prim-secretar al comitetului județean de partid, care adresînd uteciștilor din județ calde felicitări pentru contribuția pe care și-au adus-o și și-o aduc la înfăptuirile cu care se mindresc oamenii muncii din județ a spus printre altele : „Țin să remarc activitatea celor 240 de brigăzi de producție și educație a tineretului care au fost în fruntea întrecerii pentru a înfăptui cu răspundere sarcinile pe care le-au avut în față. E un lucru meritoriu pentru organizația noastră de tineret înființarea și mobilizarea acestor brigăzi care pot să-și aducă o contribuție și mai valoroasă la realizarea o

biectivelor ce ne stau în față“. Prezentînd un tablou amplu al acestor obiective care trebuie să concentreze eforturile tuturor oamenilor muncii din județ în cursul acestui an hotărîtor pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen, vorbitorul a stăruit în continuare asupra cîtorva direcții în care aportul tinerilor, al organizației U.T.C. Se poate afirma mai plenar, mai eficient, a făcut recomandări prețioase pentru îmbunătățirea activității organizațiilor din întreprinderi, din școli și de la sate, a stilului de muncă al organelor U.T.C., și in primul rind al comitetului județean U.T.C. In acest context primul secretar al comitetului județean de partid, referindu-se la hotărîrile conferinței județene de partid, i-a asigurat pe reprezentanții uteciștilor din județ că și ceilalți factori, instituțiile cu care U.T.C. conlucrează, conducătorii întreprinderilor, organele de partid 

și de stat își vor amplifica sprijinul acordat organizațiilor U.T.C., manifestînd de asemenea o și mai mare preocupare pentru viața și munca tinerilor, pentru educarea și formarea lor.în încheierea dezbaterilor a luat cuvintul tovarășul Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.Apreciind activitatea de ansamblu a organizației, județene Hunedoara, precum și modul în care s-au desfășurat dezbaterile conferinței, primul-secretar al C.C. al U.T.C. s-a referit pe larg la sarcinile actuale ce stau în fața Uniunii Tineretului Comunist, la preocupările cărora trebuie să-și dedice întreaga capacitate și energie fiecare organizație, fiecare utecist. îndemnurile adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, indicațiile și observațiile la adresa muncii unor organizații U.T.C., reliefează cu claritate că, în contextul amplului proces de perfecționare pe care-1 cunoaște viața eco

nomică, politică și socială a țării, se pune, în mod firesc, și problema îmbunătățirii activității Uniunii Tineretului Comunist. Deși s-au făcut pași pozitivi, problema centrală pentru Uniunea Tineretului Comunist este de a asigura, în continuare, în anul hotărîtor al cincinalului, o mai mare contribuție a ei, și prin ea a întregului tineret la îndeplinirea programului partidului, de a face totul pentru ca organizația revoluționară de tineret să-și perfecționeze necontenit activitatea, concomitent și corelat eu evoluția rapidă a construcției socialiste din țara noastră. în această ordine de idei, o primă problemă pe care trebuie să și-o pună organizațiile U.T.C. este valorificarea n-ța» bună a experienței pozitive de care dispun. Sînt o seamă de idei și inițiative interesante, s-a văzut acest lucru și în conferință ; este necesar însă, să se facă totul pentru ca acestea să fie 

urmate de o muncă concretă de transpunere a lor în viață.în al doilea rînd, vorbitorul a subliniat că trebuie să asigurăm ca fiecare organizație să-și exercite efectiv toate atribuțiile ce îi revin. Cunoașterea de către fiecare comitet și birou U.T.C. a sarcinilor unității, secției, ale atelierului, ale formației respective de lucru este o premisă, absolut necesară, pentru a putea acționa competent, pentru a antrena tinerii la înfăptuirea sarcinilor economice. Se impune, prin urmare, să se înlăture generalul din munca noastră, să se diferențieze activitatea în funcție de particularitățile fiecărui colectiv, să se asigure un conținut mai concret, mai practic întregii activități. în acest cadru se situează de altfel și întrecerea lansată de Biroul C.C. al U.T.C. „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului inainte de termen“. Brigăzile de producție și de educație comunistă a tineretului, constituite experimental, trebuie 

create numai acolo unde sînt condiții, împreună cu vîrstnicii, în locurile de muncă unde ponderea o au tinerii, astfel încît acestea să aducă o contribuție serioasă la mai rapida înfăptuire și depășire a sarcinilor de plan. Cum le arată însăși denumirea, aceste brigăzi nu sînt doar simple formațiuni de muncă, ci brigăzi care trebuie să realizeze o bogată și eficientă muncă de educație comunistă.Abordînd pe un spațiu larg, din perspectiva expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu la Conferința județeană de partid Iași, problemele pregătirii profesionale și politice a tinerilor, vorbitorul a precizat, în continuare. că acestea reprezintă una din sarcinile cele mai importante ce revin tuturor organizațiilor, celor din școli si facultăți. ca și celor din întreprinderi, -instituții, de la sate etc. Esențial este ca în întreaga activitate politico-educativă, înarmînd tinerii cu politicapartidului nostru, contribuind la formarea convingerilor comuniste, să se clarifice ce înțelegem și ce se cere azi, în 1973, . unui tînăr comunist. Cu alte cuvinte — și acest lucru se înscrie în efortul de a apropia și mai mult activitatea organizației de cerințele, de preocupările tineretului — munca de întărire a răspunderii tinerilor față de pregătirea profesională și politică, învățămîntui politic, întreaga activitate educativă trebuie să se axeze pe problemele fundamentale ale politicii partidului. pe cunoașterea și însușirea sarcinilor ce polarizează astăzi energiile națiunii noastre socialiste, pe dezvoltarea hotă- rîrii de a contribui activ la realizarea lor. Subliniind. în a- ceastă ordine de idei, efectul pozitiv al dezbaterii în organizațiile U.T.C. a proiectului de norme ale muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, vorbitorul a relevat că toate organizațiile U.T.C. au datoria să asigure o atitudine și o comportare înaintată a tu-turor uteciștilor. Numai în a- cest mod, militînd pentru apli„Bind glas celor mai frumoase gînduri și sentimente pe care le nutresc tinerii din județul Hunedoara,' noi, participanții Ia Conferința organizației județene a Uniunii Tineretului Comunist, vă rugăm ca, în legătură cu apropiata sărbătoare a zilei dumneavoastră de naștere, să ne îngăduiți, stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, să vă adresăm dumneavoastră, părinte și prieten apropiat al tineretului, conducător iubit al partidului și poporului, felicitările cele mai călduroase, urările noastre cele mai fierbinți de sănătate și viață îndelungată, de noi succese în nobila dumneavoastră activitate pusă, cu inegalabilă pasiune revoluționară și pricepere, în slujba patriei și partidului, a fericirii poporului român“.
NICOLAE ARSENIE 
AL. BALGRADEAN

carea efectivă în viață a prevederilor proiectului de norme, organizațiile U.T.C. pot face mai mult pentru ca fiecare tînăr să înțeleagă că a fi utecist azi înseamnă a lupta neobosit zi de zi pentru a înfăptui sarcinile ce-ți revin la locul de muncă, la locul de pregătire în școală, în facultate sau in producție, în alte domenii de activitate.Referindu-se, în încheiere, la stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor U.T.C. — tovarășul Ion Traian Ștefănescu a subliniat că acestea pot fi apreciate ca bune numai în măsura in care se fondează în fiecare colectiv de ute- ciști. pe o atmosferă combativă, revoluționară, pe un climat de intransigență față de neajunsuri, de participare activă a tuturor tinerilor la viața de organizație. Apreciind că organizația județeană Hunedoara, folosind experiența sa pozitivă, va trebui să acționeze mai consecvent în această direcție, ca și în realizarea tuturor sarcinilor pe care și le-a -asumat prin programul său de activități, vorbitorul si-a exprimat încrederea că sub conducerea organizațiilor de partid, uteciștii Hunedoarei, acționînd potrivit îndemnurilor conducerii partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. se vor afla în primele rîndurî ale luptei pe care tineretul țării, întregul popor, o duce pentru realizarea cincinalului înainte de termen, pentru înfăptuirea consecventă a politicii partidului de înflorire multilaterală a patriei.In continuare, conferința a a- les noile organe de conducere ale organizației județene. C»j prim-secretar al Comitetului județean U.T.C. a fost reales tovarășul Viorel Faur.în încheierea lucrărilor, într-o atmosferă de puternic entuziasm tineresc, ovaționînd îndelung pentru conducătorul iubit al partidului și statului, participanții la conferință au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU care se încheie astfel :

Poate că verbul care a revenit cel mai frecvent de-a lungul lucrărilor conferinței organizației județene Covasna aU.T.C., fiind utilizat la aproape toate modurile cunoscute de gramatică, a fost verbul „a se angaja“. Iar sensurile sale au depășit dimensiunile mai des întîlnite în limbajul cotidian, a- celea înțelese de obicei prin cu- vîntul „angajament“, pentru a se ridica la noțiunea de angajare totală și responsabilă, la înscrierea efectivă pe coordonatele e- sențiale ale unui județ în plină ascensiune.încă din cuvintele rostite de primul secretar al comitetului județean de partid, tovarășul Nagy Ferdinand, cuvinte de salut și, totodată, de început al dezbaterilor, a putut fi reținut un adevăr de o deosebită semnificație : acela că ritmul de dezvoltare a județului Covasna este mai mare decît ritmul mediu al țării. De aceea erau cu atît mai firești îndemnul și chemarea, adresate în numele comitetului județean de partid, tuturor tinerilor din județ, români și maghiari, de a da societății tot ce au mai bun, de a nu precupeți nici un efort, participînd cu însuflețire la dezvoltarea meleagurilor lor natale. Răspunsurile date de ute- ciștl în conferință au dovedit convingător că așa cum au muncit și pînă acum, uniți și înfrățiți în procesul realizării u- nor scopuri comune, așa vor face și de acum încolo, cel mai înalt ideal fiind acela ca, prin angajarea în opera de creștere multilaterală a județului lor, să contribuie la propășirea întregii țări.Argumentele se așează aproape singure în sprijinul afirmațiilor. Pe harta industrială a județului au apărut în ultimii ani diverse obiective economice, de la platforma industrială din Tîrgu Secuiesc pină la instalația de brichetare din Baraolt, multe altele ur- mînd să li se adauge la Sfîntu Gheorghe, la Covasna, la Intor- sura Buzăului. Direcția de acțiune și de intervenție operativă a organizațiilor U.T.C. nu putea fi, în aceste condiții, decît una singură, aceea care a și fost raportată în conferință : recrutarea unui număr de peste 1 500 de tineri pentru a lucra în noile întreprinderi și pe șantierele de construcții ale județului, ca viitoare cadre de bază ale viitoarelor obiective economice. E- xemplul nu este însă singular. 3 500 de tineri muncitori pot afirma astăzi că au o meserie datorită eforturilor întreprinse de organele și organizațiile U.T.C. de a le asigura calificarea și ridicarea calificării în funcție de cerințele majore ale județului.în agricultură, și ea o ramură de bază în economia județului, circa 40 la sută din întreaga producție agricolă este asigurată de sectorul zootehnic. Date fiind aceste realități specifice, ca și perspectivele de evoluție a zootehniei, organizațiile U.T.C. nu s-au lăsat așteptate în formularea unor inițiative proprii. La cooperativa agricolă din Cer- nat a apărut o chemare la întrecere sub deviza „Să realizăm minimum 2 200 litri de lapte de la fiecare vacă furajată, să ob

ținem cel puțin 90 de viței de la o sută de vaci“ — un apel care a făcut apoi înconjurul întregului județ. La Ozun tinerii au avut ideea de a recolta prin muncă patriotică 25 tone de fin de pe șanțuri și marginea drumurilor, iar preocupările pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale lucrătorilor din zootehnie, alături de introducerea unor lucrări de mică mecanizare în aceste sectoare,
COVASNA obiettive

noastre de acțiune“
sînt de acum realizări sau proiecte imediate ale celor mai multe organizații comunale U.T.C. Ca urmare a unor astfel de măsuri care știau cu precizie ce vor, un singur amănunt capătă, pus în lumina eforturilor întreprinse de organizațiile U.T.C., o valoare incontestabil : din neri crescători de tenți în județ, aproape jumătate au o vechime de 7—8 ani în zootehnie.Perspectivele de evoluție e- conomico-sociălă a județului, creșterea numărului de salariați asimilați în industrie cu încă 2 000, sporirea producției industriale a anului 1973 cu peste 20 la sută față de anul precedent, însăși îndeplinirea planului cincinal în numai patru ani și jumătate — așa cum sună angajă

de argument cei 300 de ti- animale exis-

mentul conferinței județene de partid — sînt alte cerințe și viitoare realități la care va trebui în mod necesar să se racordeze și eforturile organizațiilor U.T.C. Acestor noi imperative programul de activități adoptat de conferința uteciștilor le răspunde cu promptitudine : „Vom antrena toți tinerii în întrecerea lansată, de Biroul C.C. al U.T.C. „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen“... Vom organiza concursul „Cea mai bună invenție, cea mai bună inovație“... Vom organiza acțiuni de orientare profesională a tinerilor, potrivit cerințelor actuale și de perspectivă ale economiei județului... Vom... Vom... Vom...“ Iar în prelungirea și completarea cifrelor amintite de conferință cu privire la construirea de noi locuințe, de cămine ale tineretului, de alte așezăminte socialculturale, replica a fost din nou prezentă și la obiect :— Vrem să participăm și noi, prin muncă patriotică, la înălțarea casei de cultură de care ne vom bucura apoi, ca cetățeni ai orașului, a spus eleva Mariana Vlad de la Centrul școlar de construcții din Sfîntu Gheorghe.— Ne îndreptăm, desigur, a

tenția către viitor, se exprima de pildă secretarul comitetului U.T.C. de la Trustul I.A.S. Sf. Gheorghe, Bodo Istvan, dar să nu uităm că viitorul depinde în mare măsură de prezent. Dacă știm că în cooperativele agricole organizațiile U.T.C. sînt mai slabe, mai puțin active, trebuie să luăm și măsurile necesare. De ce n-am face mai multe schimburi de experiență între cooperativele agricole și

I.A.S., de la care ar avea ce învăța ?— La noi în întreprindere, a- răta Molnar Iuliu de la Fabrica de șuruburi din Tg. Secuiesc, sînt foarte mulți tineri ve- niți din diverse părți, cu nivele de pregătire diferită, iar această situație trebuie să determine linia activității educative. Pentru că numai educarea și. realizarea unui colectiv închegat, capabil de unitate de voință și de acțiune, ne poate situa pe același circuit cu marile sarcini ale județului.Aceeași grijă și preocupare de a răspunde cu întreaga lor capacitate nevoilor celor mai actuale ale județului, însoțite de dorința de a fi întotdeauna la înălțimea încrederii acordate de partid, au răzbătut, patetic sau

sobru, dar întotdeauna convingător, și din intervențiile-anga- jament ale altor vorbitori. Elevele Lidia Safta. Emilia Gheață și Sevastița Cocioran au solicitat firesc să se dea mai multă atenție atelierelor școlare și întregii activități productive a elevilor, tocmai în virtutea faptului că în scurtă vreme noile • tului că în ansamblul preocupă- locurl de muncă vor avea nevoie de oameni pregătiți, înarmați cu cunoștințele necesare. Alți ti

neri, ca Gergely Csaba, .Torok Erzsebet sau Csomos Alexandru, au subliniat necesitatea unei mai mari apropieri 1 a organizației U.T.C. de problemele de muncă și de viață ale tinerilor, astfel încît în cadrul colectivelor de u- teciști tînărul să aibă asigurate toate condițiile și posibilitățile de formare, de afirmare pe plan profesional și uman. La rindui său, noul comitet județean U.T.C., prim secretar fiind ales tovarășul Domokos Erno, s-a angajat firesc și necesar să răspundă tuturor acestor preocupări și cerințe, continuîndu-și eforturile de pînă acum și stră- duindu-se să raporteze la viitoarea conferință, in locul proiectelor de azi, tot atîtea realizări.In cuvîntul său, tovarășul Io- sif Walter, secretar al C.C. al 

U.T.C., a abordat, de asemenea, pe larg, aceeași problemă a angajării mature și responsabile în marele circuit al dezvoltării întregului județ: „Activitatea desfășurată de organizația județeană în ultimii doi ani — a spus dînsul — se caracterizează prin- tr-un bilanț pozitiv datorită fap- rilor sale a crescut ponderea activității din domeniul economic în funcție de evoluția județului însuși. Tînăra generație dovedește astfel că este angajată cu entuziasm în înfăptuirea hotă firilor Congresului X și Conferinței Naționale ale partidului. Organizațiile U.T.C. din județ au in continuare la dispoziție un larg cîmp de acțiune, oferit de dezvoltarea pe care o va cunoaște județul și industria lui în următorii ani. Semnificațiile conferinței de astăzi rezidă tocmai in această perspectivă minunată, în faptul că întreaga activitate de organizație va trebui să fie, ca și pînă acum, strins legată de problemele mari cu care se confruntă județul de la o etapă la alta“.In încheierea dezbaterilor, într-o atmosferă de puternic entuziasm, delegații la conferință au adoptat o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune printre altele ; „Înfrățiți în aceleași aspirații și idealuri, ținerii români și — ghiari se încadrează' ; în efortul creator alturor oamenilor muncii, ducînd o contribuție rodnică la realizarea obiectivelor economice și social-culturale • înscrise pe harta județului Covasna. Vom face totul pentru a fi la înălțimea încrederii de care ne bucurăm din partea conducerii partidului și statului nostru, a dumneavoastră personal, înțele- gînd că slujirea demnă a patriei, a partidului și poporului este cea mai nobilă datorie a fiecăruia, idealul cel mai de preț al vîrstei noastre tinere“.
D. MATALA

ma- activ tu- . a-

„Să fim acolo
unde este mai greu

Domeniul pe marginea căruia s-au purtat cele mai largi discuții în conferința de la Ialomița a fost producția. Cum și în ce măsură poate fi sporită contribuția tinerilor în viața e- conomică a județului ? — a fost întrebarea pe care și-au pus-o cel mai adesea, căutîndu-i răspuns, delegații uteciștilor din județ.Cum și în ce măsură au contribuit pînă acum știau. In plus, o imagine generală, la nivelul județului, le oferise în acest sens și prima parte a dării de seamă, ca și cuvintele calde pe care le adresase tinerilor ialo- mițeni primul secretar al Comitetului județean P.C.R., tovarășul Marin Vasile. Ei înșiși, tinerii, analizînd munca lor. a organizațiilor care le-au dat mandatul să vorbească de la tribuna acestui forum, aminteau cu vădită mîndrie că de la precedenta conferință județeană s-au făcut pași mari pentru integrarea tinerilor în producția materială, că organizațiile U.T.C. conduse și îndrumate de partid, și-au accentuat preocupările pentru educarea prin muncă și pentru muncă a tineretului.Cum și în ce măsură pot contribui șî mai mult, de aici înainte, aveau să hotărască acum. De aceea se întruniseră și a- cest larg dialog au căutat să-1 fructifice cît mai deplin. Ritmul înalt de industrializare a județului își pune accentuat amprenta asupra întregii vieți ialomițene. mari mutații avînd loc în primul rind în structura populației pe profesii. Cei atrași spre industrie au fost, fără îndoială. mai întîi tinerii, și acțiunile întreprinse de organizațiile U.T.C. pentru profesionalizare, pentru adaptarea lor la condițiile muncii de fabrică și de șantier au reușit să-i cuprindă pe cei mai mulți. O primă dovadă este numărul mare de tineri — peste 6 000 — antrenați la diferite forme de calificare și ridicare a calificării. Nu peste tot însă s-a știut cum să se acționeze, nu peste tot s-a știut cum să se inițieze activități specifice organizațiilor U.T.C Cele 25 de noi obiective industriale și agroindustriale construite și date în funcțiune în ultimii doi ani'au pornit la drum fără nici o experiență. în unele, demarajul a fost bun, în altele mai puțin mulțumitor. Așa încît. și din acest prim punct de vedere conferința s-a dovedit foarte folositoare participanților, de la tribuna ei vorbind și cei care-și destăinuiau greutățile dar și cei care împărtășeau experiențe bune, exemple demne de urmat.Conferința a avut și o altă calitate, demnă de remarcat, a- ceea că nu a ocolit nici critica și nici autocritica. Vorbind des

chis. participanții la discuții — dintre care amintim pe Cristina Coțea de la Fabrica de confecții din Călărași, pe Nicolae Le- onte de la Combinatul de îngrășăminte azotoase-Slobozia, pe Ștefan Matei de la Grupul de șantiere al Combinatului chimic — și-au recunoscut propriile lipsuri și au criticat aspru organizațiile orășenești, organizația municipală și județeană a U.T.C. pentru formalismul de care încă mai dau dovadă în sprijinirea organizațiilor din u- nități. Semnificativă în acest sens este și critica adusă de tovarășul Marin Vasile, primul secretar al comitetului județean P.C.R., care, referindu-se la u- nele cazuri de indisciplină ale tinerilor, la lipsa de care dau dovadă unii tineri în îngrijirea locului de muncă, a mașinilor și utilajelor, spunea : „Aceste neajunsuri se datoresc și modului în care muncesc comitetul județean U.T.C., comitetele și
r IALOMIȚA

birourile organizațiilor U.T.C. care în multe cazuri șablonizea- ză munca, o uniformizează și adoptă unele forme și metode rigide ce fac .ca activitatea organizațiilor U.T.C. să fie uneori neatractivă pentru masele largi de tineri“.în același spirit critic și autocritic s-a discutat în conferință și despre cel de al doilea mare sector al producției materiale din județ, despre agricultură. Cu toate că procesul mutației de forță de muncă de la sate către oraș e un proces accentuat în acest județ. Ialomița numără incă multă forță de muncă tinără în agricultură, aspect ce obligă în continuare organizațiile U.T.C. .la ample activități in sprijinul producției. Vechilor forme specifice organizațiilor U.T.C. pentru integrarea cît mai deplină a tinerilor în muncă li s-au adăugat alte inițiative. Acest lucru a făcut ca prestigiul organizațiilor U.T.C. de la sate să crească și mai mult. Nu însă atît cît e posibil. Și asta pentru că, aminteau vorbitori ca Gheorghe Culea din Ciocănești, Stan Constantin din Fă- căieni, Radu Boșca din Mi- loșești, organizațiile U.T.C. nu au depus suficiente eforturi pentru generalizarea experienței pozitive, pentru corelarea mai strînsă a activității organizațiilor U.T.C. cu cea a factorilor care au răspunderi directe in acest domeniu. Foarte multe pot încă să facă organizațiile U.T.C. și în ceea ce privește profesionalizarea muncii din agricultură. Cînd s-a vorbit despre acest aspect 

u

s-a avut în vedere faptul că organizațiile de tineret se ocupă prea puțin de recrutarea și recomandarea tinerilor pentru meseriile satului contemporan.Industrializarea județului în- tr-un ritm foarte rapid, ridicarea agriculturii de pe aceste meleaguri la nivelul cerințelor și metodelor moderne de lucru au fost punctele de lucru de referință permanente ale dezbaterilor întregii conferințe. Urmărind să găsească preocupărilor lor oglindirea cît m<', concretă în organizarea temei-' nică a întrecerii inițiate de Biroul C.C. al U.T.C. sub deviza „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen“, delegații au adoptat Un cuprinzător program de activitate ce răspunde foarte exact întrebării pe care și-au pus-o mereu : Cum și în ce măsură poate fi sporită contribuția tinerilor în producție ? Reluind-o, pentru a o sublinia încă o dată, tovarășul Ioan Popescu, secretar al C.C. al U.T.C.. a spus : „Angajarea matură șî responsabilă din această conferință e cea mai bună dovadă că tineretul ialomițean cunoaște bine problemele economice ale județului. că este hotărît să-și aducă din plin contribuția la realizarea cincinalului în patru ani și jumătate. Organizația U.T.C. dispune acum și de un cadru mai bine conceput pentru întrecerile tineretului, și ne exprimăm speranța că la viitorul bilanț, rezultatele vor fi pe măsura așteptării. Inițiativele prezentate, angajamentele asumate prin programul de activități dovedesc încă o dată că organizațiile U.T.C. sînt ferm ancorate în marile preocupări ale județului“.„Iar pentru a dovedi șî mai bine acest lucru, a spus apoi tovarășul Romus Țolea. ales în funcția de prim secretar al Comitetului județean Ialomița al U.T.C., vom trece imediat și la înfăptuirea neabătută a programului de activități pe care l-am adoptat“.Ca o încununare deplină a lucrărilor conferinței, delegații au adoptat. într-o atmosferă de puternic entuziasm, o telegramă a- dresată C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune printre altele : „Ne angajăm să acționăm fără preget pentru triumful spiritului muncii, al dreptății și echității socialiste, și, pătrunși de răspunderea ce ne revine, să fim acolo unde este mal greu, unde se impune prezența noastră, a tinerilor : în întreprinderi, pe marile șantiere din industrie și agricultură. în bătălia pentru recolte mai mari la hectar, pe băncile școlilor“.
N. COȘOVEANU
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PRIMIRE LA PREȘEDINTELE
CONSILIULUIPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, a primit, miercuri la amiază, pe Raphael Bensha- lom, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Israelului la

DE MINIȘTRIBucurești, în legătură cu plecarea definitivă a acestuia din țara noastră.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă cordială, a luat parte Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.

Manifestări consacrate
aniversării

Principatelor Române

Miercuri seara a sosit în Capitală Maurice F. Strong, directorul executiv al Programului Națiunilor Unite pentru protejarea mediului înconjurător, care, la invitația Ministerului Afacerilor Externe, face o vizită oficială în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Oto- peni, oaspetele a fost întîmpinat de Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, și G. Bărănescu, președintele Comisiei pentru combaterea poluării mediului a Academiei Republicii Socialiste România.Au fost de față S. A. Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U., A.H. Rotival, reprezentantul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare la București, și Manfred Ribbing, directorul Centrului european al U.N.E.S.C.O. pentru în- vățămîntul superior.In urma convorbirilor ce au avut loc la Oradea, tovarășul Vasile Patilineț, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, și Bondor Jozsef, ministrul construcțiilor și dezvoltării urbanistice din R. P. Ungară, au semnat miercuri un protocol privind dezvoltarea cooperării și colaborării dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, în domeniul producției de ciment și a altor materiale de construcții, în domeniul cercetării tehnico-științifice, precum și probleme privind efectuarea li- nor schimburi de experiență între specialiști din ramura materialelor de construcții. In aceeași zi, ministrul construcțiilor și dezvoltării urbanistice din R. P. Ungară a părăsit țara. în timpul șederii în țara noastră oaspetele a vizitat Combinatul de materiale de construcții de la A- leșd, întreprinderea de prefabricate din Oradea și Combinatul de ceramică fină pentru construcții din Cluj.

Prin, Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Finanțu a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Japonia, în locul tovarășului Iosif Gheorghiu, care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe.Miercuri după-amiază, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Jacques Graeffe, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Belgiei, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.In cadrul colaborării economice și tehnico-științifice între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, miercuri la amiază a avut loc, într-una din sălile Palatului, deschiderea expoziției „Noutăți în domeniul maselor plastice în R.D.G.“La deschidere au participat membri ai conducerii Ministerului Industriei Chimice, precum și Hans Voss. ambasadorul R. D. Germane la București, și membri ai Ambasadei.(Agerpres)

• în cadrul manifestărilor consacrate aniversării Unirii Principatelor Române, miercuri după-amiază, prof. dr. docent C. C. Giurescu a conferențiat, la Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România, despre „Unirea Principatelor — împlinirea unui vechi ideal“.Participanții au asistat în continuare la un spectacol susținut de ansamblu „Doina“ al Ministerului Apărării Naționale, după care a fost vizitată sala Unirii a muzeului unde sînt expuse obiecte originale ce amintesc despre evenimentele de la 24 ianuarie 1859.In aceeași sală, cadre didactice au vorbit elevilor cu care au vizitat muzeul despre „Unirea Principatelor, creație istorică a maselor“.La case de cultură, cluburi, școli din Capitală, același important. eveniment cu profunde semnificații în istoria țării noastre, a fost marcat prin organizarea de simpozioane, conferințe, programe cultural- artistice, expoziții etc.• lașul a fost miercuri gazda a numeroase manifestări cultu- ral-artistice consacrate aniversării Unirii Principatelor.Reprezentanți, ai oamenilor muncii din întreprinderi și instituții au depus jerbe și buchete de flori la statuile lui Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu și Vasile Alecsan- dri. Tot aici elevi, studenți, membri ai cenaclurilor literare din școli, actori au interpretat versuri și cîntece patriotice.

Piața Unirii a cunoscut, de asemenea, atmosfera entuziastă a unei sărbători populare, unde, în cursul după-amiezii, mii de cetățeni al lașului și din împrejurimi s-au prins în vestita horă a unirii.Numeroși cetățeni ai lașului și din alte localități ale țării au vizitat Muzeul Unirii, fosta reședință a domnitorului Al. I. Cuza, care adăposteșe peste 10 000 de obiecte și documente de mare valoare.• în acordurile Horei Unirii, pionieri și elevi din școlile cra- iovene au depus coroane și jerbe de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza. în aceeași zi la Calafat, Băilești, Segarcea și Filiași au avut loc simpozioane despre semnificația Unirii Principatelor Române, în 43 de localități rurale profesori de istorie au vorbit despre actul istoric din 1859.• In noua Casă de cultură a sindicatelor din Oradea a avut loc o adunare consacrată aniversării Unirii Principatelor. Cu acest prilej, lectorul universitar Sever Dumitrașcu, directorul Muzeului „Țării Crișurilor“, a vorbit despre însemnătatea istorică a actului de la 24 ianuarie 1859. în încheiere a fost prezentat spectacolul „Unire-n cuget și-n gîndire“, la care și-au dat concursul formații artistice de tineret și ale cooperației meșteșugărești din localitate. La librăria „Mihail Eminescu“ din Oradea a fost amenajată o vitrină cu cărți cu o tematică adecvată evenimentului.

producției, optimizarea planu
rilor, evidența contabilă, cerce
tările științifice) din marile 
combinate și întreprinderi in
dustriale.

Astfel, cu ajutorul calculato
rului românesc Felix C-256, Ia 
Uzina „Industria Sîrmei“ din 
Cimpia Turzii se efectuează în 
numai cîteva minute progra
marea și lansarea în fabricație 
a electrozilor de sudură pe 
principalele utilaje de bază, în 
așa fel incit acestea «ă lucre
ze la întreaga lor capacitate. 
La Combinatul siderurgic din 
Galați o instalație electronică 
servește pentru optimizarea re
țetei șarjelor elaborate in con- 
vertizoare, iar ]a combinatul

din Hunedoara instalațiile elec
tronice aleg cea mai bună va
riantă de retezare a laminate
lor. Primul microcalculator e- 
lectronic a fost instalat recent 
și la Uzina de utilaj greu 
„Progresul“ din Brăila. Specia
liștii pregătesc cu ajutorul său 
programele în vederea prelu
crării de informații economice 
la nivelul secțiilor, informații 
privitoare Ia gestiunea stocuri
lor, aprovizionare etc. De ase
menea, tot cu ajutorul calcula
torului la Centrala minereurilor 
neferoase din Deva se prelu
crează,' într-Un interval record, 
informațiile inițiale privind e- 
vidența muncii în subteran Ia 
unele exploatări miniere.

Din preajma complexului „Furnica“ — Sinaia — teleobiectivul 
aparatului nostru fotografic a surprins acest peisaj de iarnă, pe 
fundalul culmilor înzăpezite ale Bucegilor. Cu alte cuvinte, vă 

adresăm o invitație fermă la drumeție.

BASCHET STEAUA-JUGOPLASTICA SPLIT
87-80 (45-34) în sferturile de

finală ale „Cupei cupelor" la baschet masculin

Anul 1973 — an 
hotărîtor pentru 

constructorii 
bucuresteniPentru constructorii bu- cureșteni, anul 1973 îneseamnă anul hotărîtor pentru realizarea celor peste 120 000 de apartamente, prevăzute a se da in folosință în Capitală în actualul cincinal. încă din primele zile ale anului, constructorii bucu- reșteni au trecut la aplicarea pe șantiere a unui bogat program de măsuri tehnico-organi- zatorice. Ca urmare, ei au reușit să lichideze restanțele din anul precedent și au început lucrul din plin la aproape 13 000 de apartamente, din cele 23 000 prevăzute a fi realizate pe acest an. Pe agenda întrecerii figurează ca obiectiv și angajamentul de a se da în folosință, peste plan, încă din primul semestru, 2 000 de apartamente.Constructorii bucuresteni vor termina în acest an cvartalul de locuințe din Drumul Tabe- îunde vor fi executate, pînă la sfîrșitul anului, peste 6 000 de apartamente. Alte 7 000 de apartamente vor fi date în folosință în cartierele v Ber- ceni-Giurgiului și în Ferentari, 1 200 în Bd. Armata Poporului și 2100 în Șoseaua Pantelimon. Majoritatea construcțiilor vor fi amplasate pe marile artere de circulație, iar la parterul multor blocuri vor fi amenajate unități comerciale. De asemenea, se trece la execuția unor blocuri de 16-17 și 23-25 etaje, renunțîndu-se treptat la cele de patru nivele.Tot în acest an, constructorii bucureșteni au de executat, un volum însemnat de lucrări la o serie de obiective social-culturale, printre care spitalul clime din Cotroceni, cu 1 500 paturi, supermagazinul din Piata Unirii, hotelurile din Calea Dorobanți și str. Armenească, centrul stomatologic din Pasajul Eforie, spitalul de neurochirurgie și magazinul universal din Piața 1848.

ZESTREA : rulează la Capitol 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,13,
20.30) , Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

POLITIA MULȚUMEȘTE : ru
lează la București (orele 8,45; 11; 
13,15; 16; 18,45; 21), Scala (orele 9, 
11,15; 13,30; 16; 18,45; 21).

PE aripile VINTULUI : rulea
ză la Patria (orele 10; 14,30; 19,15).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 11,1a; 
13.30; 16; 18,30; 21), Festival (ore
le 9; 11,15; 13,80; 16; 18,30; 21). Fa
vorit (orele 9,15; 11,30 13,45; 16,
18,15; 20,30).EXPLOZIA : rulează Ia Central 
(orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20), Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,30), Miori
ța (orele 9; 11.15: 13,30; 15,45; 18;
20.30) . Volga (orele 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18.15; 20,30).

QUEIMADA : ----
viar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
21), Melodia (orele 8,30; 11; 
16; 18,30; 21). Modern (orele 
11; 13.30: 18; 18,30; 21).

LEGENDA LUI RUSTAM S 
!ează la Excelsior (orele 9; 
13.30: 16; 18,15; 20,30).

CREIERUL :
(orele 9; 11,15 
20,30).

rulează la Fero- 
18.30; 
13,30; 

8,30;
ra

il,15;
rulează la Lumina 

13,30; 16; 18,15;

0 VICTORIE
De ce considerăm simbolică această frumoasă, 

prestigioasă victorie a Stelei ? In primul rînd 
pentru că, se Știe, în această fază a competiției 
primește cele două puncte doar echipa care, in 
meciurile tur-retur, obține un coșaveraj general 
superior partenerei. Și, tot după cum se știe, în 
prima dublă întîlnire lugoplastika a recuperat un 
handicap aproape triplu față de aceste șapte punc
te cu care a întrecut-o aseară, la Floreasca, 
echipa antrenată de Vasile Popescu. Privit prin 
această prismă avantajul militarilor ni se pare 
fragil, extrem de greu de păstrat în orașul de pe 

■malul Adriaticei. Victoria este simbolică, în al 
doilea Tind, pentru că exprimă aproape exact ra
portul existent actualmente între baschetul nostru 
și cel iugoslav la nivel de club. Avem două e- 
chipe bune, Dinamo și Steaua, capabile de me
ciuri mari, de evoluții electrizante, avem „cinciuri . 
care se pot ridica oricînd la nivelul celor mai 
valoroase fbrmații europene. Dar, așa cum s-a 
văzut și în meciurile lui Dinamo în „C.C.E.“, 
numai cu cinci jucători nu poți cîștiga un pieci, 
ULTIMELE DOUĂCele șase turnee de sală pentru echipele feminine și masculine de handbal din primul eșalon s-au apropiat de actul final, începînd de azi, joi 25 ianuarie, Sala sporturilor din Iași va găzdui ultimul turneu pe teren acoperit din campionatul feminin, la care participă cele mai bune zece formații din țară. Timp de trei zile (25—27 ianuarie) se vor disputa etapele 16— 18, cuprinzînd 15 meciuri. Cu a- cest prilej au loc trei derbiuri de mare atracție, avînd ca protagoniste pe principalele candidate la „șefie“. Respectiv, azi este programat derbiul dintre I.E.F.S. (locul 2) și Universitatea București (locul 3). Apoi, în e- tapa de vineri, Universitatea Timișoara (locul I) va primi replica handbalistelor de la I.E.F.S., iar sîmbătă are loc derbiul U- niversitatea Timișoara — Universitatea București (la ora 19,40). După acest turneu, formațiile competitoare (mai puțin Univ. Timișoara, care susține la 3 februarie meciul retur cu F.I.F. Copenhaga) vor lua o vacanță pînă la 8 aprilie, cînd începe turul 3 în aer liber.

SIMBOLICĂ
nu te poți detașa net de un adversar puternic, 
oricît ar fi de slabă forma acestuia, lugoplastika 
a jucat cu 10 oameni, Steaua doar cu șase. (Ioneci și Baciu au jucat prea puțin ca să-i pu
nem la socoteală). Era normal ca cele 18 puncte 
diferență realizate, la un moment dat, de primul 
„cinci“ să se topească rapid cînd Oczelac, Tărău, Savu, Dumitru și Pîrșu au obosit, măcinați de 
„morișca“ adversarilor.

In sfîrșit, victoria Stelei este simbolică pentru 
că demonstrează resursele jucătorilor noștri pre
cum și utilitatea meciurilor „tari“ — nu în ultimul 
rînd ca propagandistice pentru baschet.

Să consemnăm, în final, pe cei mai buni reali
zatori. Ei au fost Oczelac (29 p.), Dumitru (16 p.), Savu (1.4 p.) și Tarău (13 p.) din echipa noastră, R. Tvrdici (25 p ), Krstulovici (19 p.) și Solman 
(10 p.) de la lugoplastika. Liber, cam prea liber 
arbitrajul cuplului Kokorev (U.R.S.S.) — Wezik 
(Polonia).

OVIDIU FAUN

TURNEE DE SALĂLa băieți, ultimul turneu de sală este programat în zilele de 29—31 ianuarie. Cele 15 jocuri din etapele 16—18 se dispută în sala „Victoria“ din Ploiești. A- ceste partide au darul să lămurească situația în fruntea clasamentului diviziei masculine. A- mintim că în prezent Steaua și Universitatea București, care o- cupă primele două locuri, se
.. \ HARDB AL ■află la egalitate de puncte (27). Și chiar în etapa a 16-a, de luni 29 ianuarie, se vor întîlni într-o partidă directă, Steaua și Univ. București. De asemenea, rețin atenția meciurile derbi Universitatea București — Politehnica Timișoara (programat marți 30 I) și Steaua — Dinamo (care se dispută în ultima zi a turneului, miercuri 31 I, de la ora 19,30). Și în campionatul masculin, după turneul de la Ploiești, cele zece competitoare vor lua vacanță pînă la 8 aprilie. In această

perioadă, componenții lotului republican vor întreprinde un turneu în R. F. a Germaniei (între 26 februarie și 12 martie). De asemenea, lotul de tineret va participa la un turneu internațional în Ungaria, între 20—30 martie.Pînă la datele amintite, formația lui Gruia și Gațu ne va reprezenta în sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni“. Miercuri, 7 februarie, în sala .„Victoria“ din Ploiești, Steaua va susține primul meci cu puternica echipă sovietică de handbal a Institutului de Aviație Moscova. în vederea acestei importante confruntări, handba- liștii militari, conduși de maestrul emerit Cornel Oțelea, s-au pregătit intens, fiind dornici să intre în posesia trofeului. Meciul retur se dispută la Moscova, joi 15 februarie. Amintim că în cadrul turneului internațional din R. F. a Germaniei, de la începutul lunii ianuarie, Steaua a întrecut pe deținătoarea trofeului „C.C.E.“, Partizan Bjelovar (14—10).
M. LERESCU

1
• A doua zi după fulge

rătorul său succes în fața 
lui Joe Frazier, noul campion 
mondial la categoria grea, 
George Foreman, a acordat 
un interviu reprezentanților 
presei internaționale. Intre 
altele, el a declarat că do
rește să fie un campion mon
dial activ, să călătorească 
mult, să-și apere titlul cit 
mai des și împotriva unor 
adversari care să fie demni 
de titlul de șalanger. „In ur
mătoarele două luni mă voi 
consacra vieții de familie, 
apoi mă voi reîntoarce în 
sala de antrenament pentru 
că boxul nu este un sport 
Pe care să-l dai prea mult 
timp uitării“. Comentatorii 
remarcă faptul că Foreman, 
după succesul său, a refuzat 
să participe ia diverse recep
ții mondene la care fusese 
invitat, mulțumindu-se să 
bea un pahar de oranjadă în 
timp ce prietenii Iui au fost 
serviți cu șampanie. In ceea 
ce-1 privește pe Joe Frazier,

• Sibiul este orașul in care a funcționat prima farmacie din țară. Aici a fost deschisă recent o expoziție permanentă de istoria farmaciei. Sînt prezentate peste 5 000 de exponate datînd din secolele XVII—XIX.e A fost realizată, în premieră, o stație de încercări și cercetări hidrotehnice. Scopul acesteia : studierea durabilității diverselor materiale de construcții, asigurarea confortului termic, reducerea costului investițiilor prin dimensionarea economică a materialelor.
• In microansamblul studențesc din zona de est a Craiovei, a început construcția celui de al 9-lea cămin ridicat pînă a- cum în „Cetatea Băniei“. Capacitate — 3 000 de locuri. Se a- propie de încheiere și lucrările de extindere a tinerei Universități.

Instantaneu surprins zilele trecute în Orășelul copiilor din preajma 
Circului de Stat :pînă la deschiderea magazinului de jucării au 
mai rămas doar cîteva minute, dar „clienții" sînt nerăbdători I

Rubrică realizată de ANDREI BÂRSAN
Aproape 60 de nave sub pavilion 

românesc pe mările și oceanele lumii

MERIDIAN
afectat desigur și rănit în a- 
morul său propriu, nu s-a 
arătat în public. El a primit 
totuși în camera sa de Ia 
hotel cîțiva reporteri cărora 
le-a mărturisit cu sinceritate 
că, analizind bine desfășu
rarea meciului, nu găsește 
nici o scuză înfrîngerii sale. 
Foreman este un boxer foar
te puternic și îi prevăd o 
frumoasă carieră. Nu voi a- 
bandona boxul și voi. încer
ca să obțin revanșa în fața 
lui Foreman, dar cred că 
mai degrabă noul campion îl 
va întîlni pe Casius Clay, 
deși acest meci nu ar avea 
nici o semnificație.

• După șase runde, în tur
neul internațional de șah 
pentru juniori, de la Varșo
via, se menține lider polo
nezul Belczik cu cinci punc
te. urmat de românul Ion Bi- 
răescu cu 4,5 puncte și sovie
ticul Kisnev — trei puncte. 
In runda a șasea. Birăescu 
l-a învins pe Kulikowski, iar 
Belczik a remizat cu Eren- 
feit.

• în cadrul optimilor de 
finală ale turneului interna
țional de tenis care se des
fășoară la „Albert Hali“ din 
Londra. Aleksandr Metreveli 
(U.R.S.S.) l-a învins cu 7—5, 
6—2 pe Erik Van Dillen 
(S.U.A.), iar Marty Riessen 
(S.U.A.) pe B. J. Borowiak 
(S.U.A.) cu 4—6, 6—4, 7—5.

• Sîntem informați că întreprinderea „Romvared“ pregătește pentru vizitatorii vagoanelor C.F.R. Restaurant o serie de surprize plăcute : diversificarea gamei de produse alimentare, o aprovizionare mai bogată cu mărfuri proaspete, îmbunătățirea procesului de deservire etc.

« întreprinderea poligra
fică „Fabrica de timbre“
(str. Fabrica de chibrituri 
28, telefon 23.50.50) angajea
ză tineri pentru a lucra în 
meseriile : instalator, elec
trician. lăcătuș mecanic.

• întreprinderea „Com
bustibilul“ (str. 13 Decem
brie nr. 2, telefon 13.90.22)) 
angajează : tinichigii carosi- 
eri, tapițerj auto, zugravi, 
tîmplari, zidari, muncitori 
necalificați.

e I.D.E.B. (bd. 1 Mai nr. 
41—43, tel. 18.08.00) angajea
ză mecanici auto, desenatori 
tehnici, electricieni, șoferi, 
muncitori necalificați.

CALCULATORUL ÎN 
PRODUCȚIE

Tehnica electronică de cal
cul este tot mai prezentă în 
rezolvarea problemelor econo
mice curente (programarea

URSUL YOGI : rulează la Doina 
(orele 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18;
20,15).BARIERA : rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15). Progresul 
(orele 15,30; 18; 20,15).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Gloria 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45). Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI ! 
rulează la Unirea (orele 15.30; 18; 
20,15).

VACANȚĂ LA ROMA ! rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,30).

CU MIINILE CURATE : rulează 
la Crtngașl (orele 15,30; 18; 20,15).

A FOST ODATĂ UN POLI
ȚIST : rulează la Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

CASA DE LINGĂ CALEA FE
RATA : rulează la Ferentari (ore
le 16; 18; 20).

MAREA EVADARE : rulează la 
Flamura (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Bucegi (orele 15.45; 19,15), Flo
reasca (orele 15,30; 19).

VARA BĂRBAȚILOR ) rulează 
la Rahova (orele 16; 18; 20).

JOE HILL : rulează la Dramul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

LUPUL MĂRILOR, RĂZBUNA
REA : rulează la Lira (orele 15.30; 
19), Munca (orele 15,30; 19).

FILIERA : rulează la Tomis (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15: 20,30).

BULEVARDUL ROMULUI : ru-
Iează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20,15), Cotroceni (orele 15.30; 18;
20.15).

ARENA AERIANA : rulează la
Flacăra (orele 16; 18; 20).

SECERA VlNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Pacea (orele 15.30; 18:
20.15) , Viitorul (orele 15.30; 18;
20.15) .SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Laromet (orele 15.30; 
17.30: 19.30).

MICUL OM MARE ; rulează la 
Arta (orele 15: 17.45; 20.30).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează la Vitan (orele 
15,30: 18; 20,15).

JOI, 25 IANUARIE 1873
Opera Română : TOSCA — ora 

19; Teatrul de Operetă : CONTE
LE DE LUXEMBURG — ora 19,30;

Teatral Național -,,I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : UN FLUTURE 
PE LAMPĂ — ora 20 ; Tea
trul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : BUNA SEARA DOM
NULE WILDE — ora 19,30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Măgureanu) : O SCRISOARE
PIERDUTA — ora 20; (Sala Stu
dio) : ANUNȚUL DE LA MICA 
PUBLICITATE — ora 20; Teatrul 
de Comedie : PREȘUL — ora 
17; Teatrul Giulești : CASA CARE 
A FUGIT PE USĂ—ora 19,30; Tea
trul Mic : VICLENIILE LUI SCA- 
PIN _ ora 15; DUPĂ CĂDERE — 
ora 19,30: Teatrul Evreiesc de Stat : 
CULORILE NEMURIRII — ora 
19,30: Teatrul ,.C. Tănase“ (Sala Sa- 
voy) : REVISTA ARE CUVÎNTUL 
— ora 19.30; (Sala Victoria) : 
TRĂSNETUL MEU DRAG — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasiiescu“ : 
DANSUL MAIMUȚELOR — ora 
19,30: Teatrul „Ion Creangă“ :
SOLDĂȚELUL DE PLUMB — 
ora 16: Teatrul „Țăndărică“ 
(Sala Academia) : RAI ȘI NĂ
TĂRĂI — ora 17 ; (La Sala 
Teatrului Giulești) : COPILUL
ȘI CIOCIRLIA — ora 17; Studioul

I.A.T.C. ; AICI ESTE SOARELE 
MEU — ora 20; Ansamblul „Rap
sodia Română" : PE PLAIURILE 
MIORIȚEI — ora 19,30; Circul 
București : APRINDEȚI STELE
LE — ora 19,30.

■n—■«wMWîaaiia

JOI, 25 IANUARIE 1973
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 
România In lume. 9,35 O viață 
pentru o idee : Petru Poni. 10,00 
Curs de limba rusă. 10,30 Micii 
meșteri mari. 10,50 „O patrie, o 
inimă, un început". Spectacol llte- 
rar-muzical prezentat la Teatrul 
Național „Vasile Alecsandri“ din 
Iași. 11,50 Telecinemateca : Ciclul 
Jean Gabin. „Noaptea amintirilor". 
13,10 Telejurnal. 15,00—16,00 Lecții 
TV. pentru lucrătorii din agricul

tură. Organizarea lucrului în a- 
cord global la lucrările de Îngriji
re a livezilor intensive. Măsuri 
privind înființarea asociațiilor po
micole. 16,00 Teleșcoală. Chimie 
(anul III, liceu) Oțelul. Economie 
politică. Conținutul șl trăsăturile 
caracteristice ale societății socia
liste multilateral dezvoltate. 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Emisiune în limba maghia
ră. 18,30 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto. 18,50 Iran 
— eforturi pentru industrializare. 
19.05 Un poet tribun •— Petâfi 
Sandor. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal.

20,20 Omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — emisiune 

■ de cîntece și versuri.
20,50 Avanpremieră. 20,55 Pagini 

de umor : Aventuri în epoca de 
piatră. 21,20 Tinerii despre ei în
șiși. 22.00 interpretul săptămînil î 
Vall Niculescu. 22,30 „24 de ore“.
PROGRAMUL II

17.30 Agenda. 17,40 Telerama t 
Secvențe de iarnă. 18,10 Film serial 
„Pierduți în spațiu“. 19,00 Sub 
cupola circului. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Concert simfonic al orchestrei 
Radioteleviziunli. 22,00 Teatru 
scurt : „Unul dintre noi“ de Radu 
Bădilă.

De la Direcția generală a navigației civile Navrom am aflat că în prezent pe mările și oceanele lumii se află în cursă aproape 60 de nave sub pavilion românesc. Astfel, mineralierele „Anina“, „Vulcan“ și Rovinari“ efectuează curse consecutive pe traseele intercontinentale care leagă Constanța de porturile algeriene Annaba, Benisaf și Bedjaia, pentru aprovizionarea cu -minereu de fier a combinatelor siderurgice de la Galați, Hunedoara și Reșița. Alte vase, printre care „Predeal“, „București“, „Sălaj“ și „Dolj“ sînt așteptate să sosească în țară cu o importantă încărcătură de materii prime și produse finite din R.P.D. Coreeană, R.P. Chineză, Malaezia, Singapore și Sri Lanka (Ceylon).'Numeroase echipaje ale cargourilor onorează contractele

de export ale mai multor întreprinderi românești de comerț exterior. De pildă, spre porturile Rotterdam, Hamburg, Anvers, Fowley, Beirut, Latakia, Alexandria, Rijeka, Dures, peste 20 de nave, de diferite capacități, transportă produse ale industriei constructoare de mașini, industriei chimice și ușoare, economiei forestiere și materialelor de construcții și din alte ramuri ale economiei noastre naționale. La rîndul lor, navele „Iași“ și „Bradul“, după ce au descărcat în porturile nord-americane Houston și Philadelphia produse ale industriei sticlei din țara noastră, urmează să se întoarcă la Constanța cu materii prime pentru fabricile de pielărie și încălțăminte. (Agerpres)
MUZEUL DE ISTORIE

AL
REPUBLICII 
SOCIALISTE 
ROMÂNIA

Vă invită să vizitați bogatele și numeroasele colecții de exponate - selectate din cele peste 50 000 piese istorice a- flate în patrimoniul său care vă sint prezentate în condiții optime de vizitare în cele 62 spațioase săli. Ele sînt mărturie a civilizațiilor care au înflorit din vechi timpuri și pînă azi pe pămîntul. României socialiste, oglindind drumul ascendent ai poporului nostru spre progres și eliberare socială, spre unitate și independență națională, spre construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.întregul material expozițional este prezentat cronologic în cadrul secțiilor corespunzătoare epocilor istorice : Istorie străveche - cu excepționala, prin frumusețea ei decorativă, ceramică pictată de la Cucuteni și cu celebrul cuplu „Gîn- ditorul“ și „Femeie șezînd" din aceeași vreme ; Istorie veche - cu mărturii care atestă înfloritoarea civilizație dacică și în egală măsură simbioza daco-romană, temelia etnogenezei poporului român ; Istorie medie - ale cărei exponate prilejuiesc momente de adîncă emoție și înălțare sufletească ; Istorie modernă - care oferă vizitatorului veritabile mesaje ce . demonstrează afirmarea unui popor, conturîndu-se tot mai distinct năzuințele și aspirațiile națiunii noastre ; Istorie contemporană - marcînd înfăptuirea viselor și dorințelor cele mai. cutezătoare ale națiunii, făurirea viitorului de aur al patriei ; Cabinetul Numismatic — care prezintă Istoria monedei pe teritoriul României } Lapidarium-ul unde se găsește copia Columnei Iul Traian, „actul de naștere al poporului nostru” ; Tezaurul istoric - cu neprețuitele sale exponate, printre care „Cloșca cu puii de aur” inegalabilă realizare artistică. PROGRAMUL DE VIZITARE :- In fiecare zi între orele 10-19.- Simbăta intre orele 10-14.- Luni - inchis.
București — Calea Victoriei 12 — tel. 16.41.66.



Acord privind incetarea războiului 
și restabilirea păcii in Vietnam
• ACORDUL A FOST PARAFAT LA 23 IANUARIE > SÎMBĂTĂ ACORDUL 

VA FI SEMNAT OFICIAL • ÎNCETAREA FOCULUI INTRĂ iN VIGOARE 
LA 27 IANUARIE, ORA 24 GMT

de peste hotare
Ancheta privind asasinarea

lui Amilcar Cabrai
Comitetul revoluționar pentru anchetarea asasinatului căruia i-a căzut victimă secretarul general al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde â stabilit că Amilcar Cabrai a fost ucis de către comandantul forțelor maritime ale P.A.I.G.C., Inocente Camil —a anunțat postul de radio Conakry, reluat de agențiile T.A.S.S., ASSOCIATED PRESS, FRANCE PRESSE și UNITED PRESS INTERNATIO

NAL.

Parafarea acordului privind încetarea războiului și restabili
rea păcii în Vietnam a fost salutată în întreaga lume ca o biruință 
a rațiunii, a cauzei păcii, ca un eveniment de natură să exercite o 
influență pozitivă asupra evoluției vieții internaționale. încheie
rea la masa tratativelor a acestui prelungit și sîngeros conflict este 
apreciată pretutindeni în lume ca o izbîndă a realismului politic, 
care stimulează speranțele în aprofundarea procesului de destin
dere pe plan mondial, pentru întărirea păcii.

Opinia publică din țara noastră, care a fost profund preocu
pată de situația din această parte a lumii și care și-a exprimat ne
abătut solidaritatea cu cauza dreaptă a poporului vietnamez, a 
primit cu satisfacție vestea acestui acord care deschide calea re
stabilirii păcii în Vietnam.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Democrate Vietnam a dat publicității la 24 ianua- pe a.c. următorul comunicat convenit intre R.D. Vietnam și Statele Unite :„La 23 ianuarie 1973, ora 12,30 (ora Parisului), „Acordul privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam" a fost parafat de consilierul special Le Duc Tho, în numele Republicii Democrate Vietnam, și de dr. Henry Kis- singer, în numele Statelor Unite.Acordul va fi semnat oficial de părțile partici-

pante la Conferința de la Paris asupra Vietnamului, la 27 ianuarie 1973, la Centrul pentru conferințe internaționale din capitala franceză, încetarea focului va intra în vigoare la 27 ianuarie 1973, ora 24,00 G.M.T.Republica Democrată Vietnam și Statele Unite își exprimă speranța că acest acord va garanta o pace stabilă în Vietnam și va contribui la menținerea unei păci durabile in Indochina și in sud-estul asiatic".
® Declarația premieru

lui Fam Van DongPrimul ministru al Republicii Democrate Vietnam, Fam Van Dong, a declarat că A- CORDUL PRIVIND ÎNCETAREA RĂZBOIULUI ȘI RESTABILIREA PĂCII IN VIETNAM CONSTITUIE O MARE VICTORIE A ÎNTREGULUI POPOR VIETNAMEZ IN LUPTA SA ÎNDELUNGATA, ASPRĂ, pEN- TRU INDEPENDENȚA, LIBERTATE ȘI PACE, O VICTORIE A SOLIDARITĂȚII MILITANTE DINTRE POPORUL VIETNAMEZ ȘI POPOARELE ȚARILOR SOCIALISTE FRĂȚEȘTI, CELELALTE POPOARE ALE LUMII.Poporul vietnamez, a continuat Fam Van Dong, va aplica în mod serios acordul și celelalte documente ce vor fi semnate și cere ca toate părțile interesate să procedeze la fel pentru a garanta o pace stabilă în Vietnam și a contribui la menținerea u- nei păci durabile în Indochina.Fam Van Dong a făcut aceste declarații la ceremonia organizată la Hanoi cu ocazia plecării spre Paris a ministrului afacerilor externe al R.D. Vietnam, Nguyen Duy Trinh, care va semna, împreună cu părțile interesate, acordul privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam. La ceremonie au participat Ton Duc Thang, președintele R.D. Vietnam. Nguyen Luong Bang, vicepreședinte al R.D.V., Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, alți conducători de partid și de stat.
• Conferința de presa 

a lui Le Duc ThoConsilierul special al delegației R. D. Vietnam la conferința de la Paris privind Vietnamul, Le Duc Tho, a expus, miercuri, într-o conferință de presă ținută în capitala franceză principalele prevederi ale acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, parafat marți. Le Duc Tho a subliniat că nu a rămas nici o problemă în suspensie. „Totul a fost definitivat, vom avea de disdutat doar locul unde se va ține conferința privind garanțiile internaționale prevăzute de acord“, a menționat el.Răspunzînd la o întrebare, el a arătat că tot ce s-a negociat se află înscris în documentele parafate.
• Declarația delegației 
Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de 
Sud la Conferința de la

Paris• Delegația Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la conferința de la Paris a dat publicității o DECLARAȚIE IN care apreciază realizarea ACORDULUI DE ÎNCETARE A RĂZBOIULUI ȘI RESTABILIRE A PĂCII IN VIETNAM DREPT O MARF. VICTORIE A POPORULUI VIETNAMEZ, A POPORULUI AMERICAN ȘI A FORȚELOR DIN LUMEA ÎNTREAGA. CARE LUPTA PENTRU PACE ȘI DREPTATE. în declarație se subliniază că reprezentantul guvernului Republicii Democrate Vietnam a parafat acest a- cord cu consimțământul Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.„Guvernul Revoluționar Provizoriu și Guvernul R.D. Vietnam — se spune în declarație — au depus mari eforturi pentru a se ajunge la acordul de încetare a războiului și restabilire a păcii în Vietnam. G.R.P. ÎȘI REAFIRMĂ INTEN-, TIA FERMA DE A RESPECTA CU STRICTEȚE ACORDUL CARE VA FI SEMNAT OFICIAL ȘI ÎȘI EXPRIMĂ SPERANȚA CA TOATE CELE PATRU PĂRȚI VOR PROCEDA ÎN ACELAȘI MOD PENTRU A SF. ASIGURA POPORULUI VIETNAMEZ O PACE AUTENTICA Șl TRAINICA ȘI PENTRU A CONTRIBUI LA APĂRAREA PĂCII ȘI A SECURITĂȚII IN INDOCHINA ȘI IN ASIA DE SUD-EST“.

• Alocuțiunea televi
zată a președintelui 
Richard NixonPreședintele S.U.A., Richard Nixon, a anunțat miercuri, ora 3,00 G.M.T., într-o alocuțiune televizată, realizarea acordului de încetare a războiului și restabilire a păcii în Vietnam. După ce a dat citire declarației difuzate simultan la Washington și Hanoi, președintele a relevat că încheierea războiului nu este decît primul pas spre edificarea păcii. „Toate părțile — a spus el — trebuie să procedeze astfel incit aceasta să fieo pace durabilă. Aceasta înseamnă că termenii acorduluitrebuie să fie respectați cuscrupulozitate. În ce ne privește. noi vom face tot ceea ce a- cordul ne cere să facem“, a a- firmat președintele S.U.A.

• Conferința de presă 
a lui Henry KissingerHenry Kissinger, consilierul special al președintelui S.U A. pentru problemele securității

Puternică satisfacție 
în întreaga lume« Guvernul francez a primit cu profundă satisfacție parafarea acordului privind încetarea războiului în Vietnam, acord care răspunde dorinței exprimate în nenumărate rinduri de oficialitățile franceze, ca soluționarea politică să aibă ciștig de cauză asupra războiului“ — se afirmă in declarația făcută, în numele guvernului francez, de ministrul de externe, Maurice Schumann.• Într-un articol consacrat parafării acordului de încetare a focului în Vietnam, ziarul „L’Unita“, organul Partidului Comunist Italian, scrie că acest acord „marchează victoria rezistenței eroice a poporului vietnamez, sprijinit de țările socialiste și de forțele democrației și păcii din lumea întreagă“.• Președintele Pakistanului, Zulfikar Ali Bhutto, a salutat parafarea acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam. El a relevat că acest acord poate să deschidă o eră nouă în relațiile dintre Statele Unite și țările Asiei — relatează agenția Associated Press.• într-o declarație publicată miercuri de ziarul „L’Huma- nite“, Partidul Comunist Francez salută parafarea acordului privind încetarea focului în Vietnam, acțiune pe care o apreciază drept un eveniment istoric. în declarație se subliniază, între altele, că în prezent poporul vietnamez, toate popoarele din Indochina, se angajează într-o nouă luptă pentru respectarea independenței și libertății lor, pentru o pace durabilă și pentru reconstrucția țărilor respective.• Primul ministru australian Gough Whitlam, a , salutat încheierea acordului de încetate a focului cu „aprobare deplină și profundă satisfacție“. El a declarat că Australia este gata să subscrie la eforturile internaționale în direcția refacerii și dezvoltării Indochinei.• „Anunțarea realizării unui acord asupra încetării focului și restaurării păcii în Vietnam

BOMBARDAMENTE 
AMERICANE ASUPRA 
VIETNAMULUI DE SUD; Aviația americană a continuat să bombardeze masiv Vietnamul de sud în cursul ultimelor 24 de ore — a anunțat, miercuri, purtătorul de cuvînt al comandamentului american de la Saigon. Avioanele americane — inclusiv bombardiere B-52 — au efectuat 377 de misiuni în intervalul menționat, a precizat purtătorul de cuvînt citat de agenția France Presse. 

naționale, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă ținută la Casa Albă, că, după ce va fi semnat acordul privind încetarea războiului în Vietnam, scopul S.U.A. va fi „de a trece de la ostilitate la relații normale și conciliere cu R. D. Vietnam“. Pe de altă parte, el a exprimat speranța că, în scurt timp, se va ajunge la un acord de încetare a focului în celelalte zone de conflict din Indochina.
o Vineri, 26 ianuarie, secretarul de stat William Rogers va părăsi Washingtonul, plecînd la Paris, unde va semna la 27 ianuarie acordul privind restabilirea păcii în Vietnam. în numele S.U.A., a anunțat Departamentul de stat american — transmite agenția FRANCE PRESSE.• La Seul s-a anunțat că, în urma evoluției survenite în reglementarea problemei vietnameze, efectivele sud-coreene din Vietnamul de sud, totalizînd a- proximativ 40 000 de militari, vor fi retrase neîntîrziat din a- ceastă țară.

este salutată de guvernul suedez cu o mare satisfacție“ — se arată într-o declarație oficială dată publicității la Stokholrn. „Speranța noastră, se spune in continuare, este că acest acord constituie baza pentru pacea și independența națională a Vietnamului".• Cancelarul R.F.G., Willy Brandt, a salutat miercuri, in Bundestag, realizarea acordului privind încetarea focului în Vietnam. „Oamenii din această regiune au avut de suferit proape o generație întreagă de pe urma războiului“ — a spus cancelarul Brandt, menționînd, totodată, că R.F.G. va sprijini eforturile de reconstrucție în această zonă.• Un purtător de cuvînt ai guvernului japonez a declarat că „acordul privind încetarea focului în Vietnam va contribui la pacea și stabilitatea în Asia și la destinderea încordării internaționale“. Totodată, el a precizat că „Japonia ține să aducă un omagiu spiritului de conciliere al părților, care a permis soluționarea prin negocieri a unor probleme delicate, pentru realizarea păcii“.
Notă a guvernului
R. D. Germane• într-o notă de răspuns a- dresată guvernelor unor țări din Europa occidentală, Guvernul R.D. Germane s-a declarat dispus să participe Ia consultările pregătitoare privind convorbirile asupra reducerii forțelor armate și a înarmărilor în Europa, care ar putea începe la 31 ianuarie a.c., la Viena.în notă se subliniază că discutarea și stabilirea căilor de soluționare a acestor probleme nu trebuie să fie o prerogativă a statelor membre ale alianțelor miiitar-politice existente în Europa.• La sediul O.N.U. din New York s-au deschis lucrările sesiunii a 15-a a Consiliului de Administrație al P.N.U.D., organism O.N.U. creat pentru elaborarea și punerea în aplicare de programe de cooperare tehnică. La lucrările sesiunii participă delegații ale celor 48 de țări ■membre, inclusiv România, precum și reprezentanți ai instituțiilor ’specializate și altor organisme O.N.U.Timp de trei săptămînî, sesiunea va dezbate, printre altele, peste 20 de programe naționale de cooperare cu P.N.U.D. elaborate de țări în curs de dezvoltare.Președinte al sesiunii a fost ales Ăntoine Dakoure, ministrul

DEZIDERATELE TINERELORTimp de trei zile, incepînd de la 12 ianuarie, la Florența s-au desfășurat lucrările „Conferinței tinerelor din Italia pentru emancipare și progres civil“ la care au participat 350 de delegate din partea celor 100 000 de membri ai Federației Tineretului Comunist din Italia — F.G.C.I., — delegate ale mișcărilor democratice de tineret, sindicale și de masă, precum și o delegație a Partidului Comunist Italian. Intr-un interviu acordat ziarului „L’Unita“, Mary Giglioli, membră a Biroului F.G.C.I., arată că această conferință era necesară deoarece tinerele fete au multe probleme de rezolvat în condițiile dificile ale tinerilor din Italia, ca urmare a exploatării capitaliste, a șomajului și a unui sistem de învățămînt considerat necorespunzător situației actuale. Discuțiile din cadrul lucrărilor conferinței au relevat necesitatea intensificării luptei tineretului italian pentru condiții de muncă și de trai mai bune, pentru o reformă democratică a învăță- mîntului, pentru o afirmare mai puternică a tineretului în viața politică și socială a țării.Tinerele fete au o situație aparte, pentru ele fiind mult mai greu să-și termine studiile chiar la nivel elementar și secundar, de găsit un loc de muncă, de a se califica într-'o anumită profesie, de a primi un salariu corespunzător muncii depuse. Date oficiale relevă că în cursul anului trecut, 1 393 000 de tineri nu aveau de lucru, adică erau în căutarea primului lor loc de muncă. La recenta Conferință națională a F.G.C.I. au fost prezentate cîteva cifre comparative. Astfel, dintr-un număr de 100 de băieți, 30 studiază, 60 muncesc in diferite sectoare, iar 5.1 sînt inactivi, pe cînd din 100 de fete, 20 studiază, 30.6 sînt angajate în chnpul muncii și 42 nu lucrează. In cadrul conferinței s-a subliniat necesitatea cuceririi unui rol de protagoniste in mișcarea tineretului, s-a arătat că o ameliorare a condițiilor lor de viață, a situației școlare, din fabrici și întreprinderi, este strîns legată de participarea și integrarea lor în lupta tineretului italian și a întregului popor pentru o viață mai bună, de alinierea lor compactă în marele front progresist existent în Italia. în acest sens, într-un raport al Direcțiunii Partidului Comunist Italian se scoate în evidență contribuția tinerilor la desfășurarea cu succes a luptei P.C.I. „Din partea tinerilor — se spune în raport — trebuie să existe o contribuție originală Ia eforturile de a realiza ample acțiuni de masă, care șă se alăture mișcării muncitorești, și aceasta nu numai în legătură cu marile preocupări ale tinerilor, ci și pentru toate celelalte problème caro se află în fața mișcării muncitorești si democratice“. RODICA ȚEPEȘ
Catastrofa fia Islanda

® întreaga suprafață a insulei Vestmanna aco
perită de cenușă ® Convocarea sesiunii de ur
gentă a guvernului islandez ® Cea mai mare ca
tastrofă din istoria de 1 100 de ani a IslandeiErupția vulcanului islandez „Helgafell“ („Muntele sacru“) a continuat toată noaptea de marți spre miercuri, fără să-și diminueze intensitatea. Lava incandescentă a înaintat în rîuri interminabile. întreaga suprafață a insulei Vestmanna este acoperită de cenușă și se apreciază că o zecime din. insulă este îngropată sub stratul de magmă incandescentă.Guvernul islandez -.a hotărjt convocarea unei sesiuni de urgență, în scopul adoptării măsurilor de asistență necesare. Premierul Olafur Johannesson, adresîndu-se națiunii într-un mesaj televizat, a declarat că aceasta este cea mai mare ca- 
agriculturii din Volta Superioară. Reprezentantul țării noastre, ambasadorul Ion Datcu, a fost ales .vicepreședinte al sesiunii.
Cerere a P.S. Japonez 
adresată guvernului 
nipon• Partidul Socialist din Japonia a cerut guvernului nipon să procedeze la desființarea imediată a tuturor bazelor 

militare din Okinawa.. Un demers în acest sens a fost făcut de conducerea partidului pe lingă secretarul șef al cabinetului, Susumu Nikaido. Liderii P.S.J. apreciază că, potrivit concluziilor trase de o misiune de inspecție a partidului, condițiile pe insulă au rămas, practic, neschimbate de Ia retrocedarea acesteia către Japonia, în mai 1972. Ei se pronunță, de asemenea, pentru preluarea de către autoritățile nipo ne a aeroportului din centrul administrativ al Insulei Naha. precum și pentru efectuarea de investigații la toate bazele americane suspectate de stocarea gazelor toxice. 

tasțrofă din istoria de 1 100 de ani a Islandei. De asemenea, el a menționat că pierderea zonei de pescuit a Insulei Vestmanna ar putea avea consecințe serioase asupra , întregii economii a țării (Vestmannaeyjar, cel de-al treilea oraș ca mărime al Islandei, este supranumit „capitala pescuitului islandez“, cantitatea de pește furnizată de insulă în cursul anului 1972 reprezenfînd 17 la sută din întreaga producție piscicolă a țării).Geologii afirmă că există riscul ca Insula Vestmanna să se scindeze în întregime și să fie înghițită de apele oceanului.
Grevă în Italia« Distribuitorii de carburant din întreaga Italie au declanșat, incepînd de marți dimineața, o grevă de 48 de ore la chemarea Federației lor sindicale pentru a protesta împotriva actualelor condiții de muncă. Greva anunțată va putea fi prelungită, dacă în acest interval nu se va ajunge la nici un acord.

Estimări ale unei 
bănci newyorkeze» Potrivit unui studiu e- fectuat de banca newyorke- ză „MORGAN QUARANTY TRUST", balanța de plăți a Statelor Unite va înregistra, în 1973, un deficit de 8—8,5 miliarde dolari. în 1971, deficitul a fost de 9,4 miliarde, iar anul trecut el s-a apropiat de 10 miliarde dolari. Comentind a- ceste cifre, ziarul „The Jour- nal of Commerce“ apreciază că a sosit timpul ca Administrația să acorde, in sfîrșit, atenția cuvenită acestei probleme.

Chile: Manifestare de sprijin pentru guvernul Unității Populare
Hotărîre la
Georgetown• Guvernul Republicii Guyana a hotărît să preia toate plantațiile de trestie de zahăr care nu au fost, pînă în prezent, valorificate în interesul național — a anunțat Ptolemy Reid, vicepremier și ministru al dezvoltării naționale și agriculturii. El a menționat că ministerul pe care îl conduce va fi însărcinat cu valorificarea acestor terenuri agricole.

Expozifii 
consacrate 
RomânieiO expoziție de fotografii reflectînd momente semnificative din viața poporului român și succese repurtate de țara noastră în construirea socialismului a fost deschisă la Casa Ziariștilor din Moscova, în cinstea împlinirii a 25 de ani de la proclamarea Republicii în România.Luînd cuvîntul la vernisaj, în fața unui public alcătuit din ziariști sovietici și membri ai Conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-române, V. I. Cernîsov, vicepreședinte al conducerii Uniunii ziariștilor sovietici, a subliniat marile transformări revoluționare înfăptuite în acest pătrar de veac de poporul român, sub conducerea partidului său comunist.Ion Ciubotaru, ministru plenipotențiar, consilier la ambasada Republicii Socialiste România din Uniunea Sovietică, a arătat că atît expoziția de față, cît și cea sovietică, similară de la București. contribuie la o și mai bună cunoaștere a realizărilor și preocupărilor creatoare ale celor două popoare, înscriir>du-sc astfel în cadrul larg al colaborării multilaterale dintre România si Uniunea Sovietică.Au fost apoi prezentate filme documentare românești, care s-au bucurat de succes.în ciclul manifestărilor care au marcat în Franța cea de-a 25-a aniversare a proclamării Republicii în România, la Dijon a avut loc sub auspiciile Asociației culturale bur- gunde și ale Ambasadei României la Paris, vernisajul expoziției „Personalități ale științei și culturii românești“.

Reuniunea 
de la Helsinki în ședința de miercuri a reuniunii multilaterale, consacrate pregătirii Conferinței general-europene pentru securitate și cooperare, au luat cuvîntul reprezentanții Bulgariei, Italiei, Ungariei, Greciei și Elveției, care s-au referit la problemele privind ordinea de zi, precum și la modalitățile practice de elaborare a acesteia. în cursul dezbaterilor s-a subliniat necesitatea grupării tuturor problemelor prezentate în cadrul reuniunii pa baza principiului egalității depline a statelor participante.
« LA ADDIS ABEBA a fost difuzat un buletin O.N.U. în pro- blema apartheidului în care se subliniază că „sporirea rapidă și întărirea forțelor militare ale Republicii Sud-Africane reprezintă un pericol nu numai pentru poporul oprimat din Africa de Sud și statele africane independente, dar și pentru pacea întregii lumi“ — transmite a- genția TASS.

Inocente Camil a fost și conducătorul tentativei de răpire din Conakry a unor lideri ai mișcării de eliberare, printre care și Aristide Pereira, secretar general adjunct al P.A.I.G.C. care urmau să fie duși in Guineea-Bissau și predați autorităților militare portugheze ; tentativa a eșuat în urma intervenției forțelor armate guineeze. Aflat sub stare de arest la Conakry, Inocente Camil a recunoscut acuzațiile aduse.Totodată, postul de radio citat a specificat că persoanele care au luat parte la acest complot ce viza dezmembrarea mișcării de eliberare din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde au intrat, anterior. în legătură cu serviciile secrete ale Lisabonei și au acționat în contact cu a- genții forțelor colonialiste care au pătruns în rindul patrioților P.A.I.G.C. ca dezertori din armata portugheză.
★Creat a doua zi după asasinarea lui Amilcar Cabrai, Comitetul Revoluționar pentru anchetarea acestei crime este alcătuit din membri ai Comitetului Central al Partidului Democrat din Guineea, conducători ai P.A.I.G.C. și ai Frontului de E- liberare din Mozambic. prezenți la Conakry, ambasadorii Alge

V

AUSTRALIALa 26 ianuarie se împlinesc 185 de ani de la fondarea primei așezări australiene în Noua Galie de Sud, eveniment înscris ca zi națională în calendarul australian. Stat ir. continentul cu același nume din Pacificul de sud, purtind denumirea oficială de Uniunea Australiană (Commonwealth of Australia), de la I ianuarie 1901, Australia are o suprafață de 7 686 810 km- și o populație de peste 12 000 000 locuitori. Orașele principale sînt capitala — Canberra cu 100 980 locuitori, Sydney (2 591 700), Melbourne (2 277 300), Brisbanc (795 200) și Adelaide (784 100). Limba oficială este engleza și moneda națională dolarul australian (100 cenți). Țara dispune de 40 278 km. căi ferate, 919 529 km. șosele, 3 890 000 autovehicule și o flotă comercială de 744 356 tone. Configurația geografică este dintre cele mai generoase : 3.8 la sută teren agricol, 56,2 la sută pășuni, 4,2 la sută păduri, iar restul deșert sau pămint neproductiv. Resursele agricole raportate la o populație mică ii permit Australiei să exporte destul de mult. Australienii au obținut (conform ultimelor date furnizate de U.N.E.S.C.O. în 1968) 14,6 milioane tone grîu, 1,5 milioane tone orz. 16,7 milioane tone porumb, trestie de zahăr și ovăz, 0,2 milioane tone ananas, măsline, banane. Șeptelul este remarcabil de mare datorită și suprafețelor întinse de pășuni: 164,2 milioane capete ovine (locul I in lume), 19,2 milioane bovine, 2 milioane porcine, 0,5 milioane cabaline. Australia deține primul loc în lume la producția de lină cu 879 000 tone. Resursele subsolului permit dezvoltarea industriei extractive ; se obțin, astfel, anual 30 tone aur (primul loc in lume), 53 tone argint, 89 tone cupru, 365 tone plumb, 371 tone zinc (locul patru pe glob), 7 542 000 tone fier, 335 tone uraniu (locul cinci pe glob), 1,2 tone wolfram (locul cinci pe glob). Industria australiană este reprezentată de producții relativ mari raportate la numărul locuitorilor : 6,5 milioane tone oțel, 5,6 milioane tone fontă, 3,4 milioane tone cocs metalurgic, 6,12 milioane tone benzină, 59 milioane m2 de țesături bumbac, 19,3 milioane m2 țesături lină, 2,4 milioane tone zahăr (locul cinci pe glob), material rulant, locomotive electrice, motoare și aparate electrice, mașini industriale, automobile (368 400) etc. Australia exportă un volum de mărfuri în valoare de 3,045 miliarde dolari australieni, din care 36 de procente sînt reprezentate de produse agricole și alimentare, iar 35 de minereuri.Această imagine in cifre a unei țări care poate fi considerată ori cel mai mic continent, ori cea mai mare insulă din lume, atestă o dezvoltare economică puternică, mai ales în jurul marilor orașe unde sînt concentrați, de altfel, peste 70 la sută dintre locuitori. Această dezvoltare economică a fost

numai datorită practicării cu succes a unei agri-posibilă nu culturi intensive, dar mai ales construirii unor întreprinderi industriale în imediata vecinătate a bogatelor și variatelor zăcăminte mineraliere cu care este înzestrat subsolul australian.Recente luări de poziție și inițiative ale laburiștilor, acum Ia putere la Canberra, sînt dătătoare de speranțe pentru o politică internă și externă angajată pe o traiectorie pozitivă, de independență, în conformitate cu interesele majore ale celor 12 milioane locuitori ai țării. între Republica Socialistă România și Uniunea Australiei s-au stabilit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare, pe baza principiilor respectării suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.Cu ocazia zilei sale naționale, poporul și tineretul român adresează poporului și tineretului australian noi urări de progres, pace și prosperitate.
D. T.

riei și Cubei în capitala gui- neeză, precum și din reprezentanți ai Tanzaniei, Senegalului, Zambiei, Republicii Arabe E- gipt. Nigeriei, Liberiei și Slerrei Leone.• „Amilcar Cabrai, secretar general al Partidului African al Independenței din Guineea Bis- sau și Insulele Capului Verde este un martir al luptei pentru independența Africii“ — a declarat Yakubu Gowon, șeful statului nigerian, într-un comunicat oficial. Asasinatul căruia el i-a căzut victimă, a spus Gowon, trebuie să determine Africa să-și intensifice lupta împotriva dominației și a represiunii coloniale.• Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei a condamnat, într-un mesaj adresat președintelui guineez, Seku Ture, asasinatul căruia căzut victimă Amilcar Cabrai, secretar general al P.A.I.G.C. Vorbind despre sprijinul poporului palestinian față de lupta de eliberare a forțelor patriotice din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, Yasser Arafat și-a exprimat speranța în victoria definitivă a mișcărilor de eliberare din Africa.
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